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ITALŲ POLICIJA LABAI ATIDŽIAI 
TIKRINA VERONOS APYLINKES

POLICIJA TURI PAGRINDO MANYTI, KAD GENEROLAS 
DOZIER-GALLBCTI LAIKOMAS PRIE VERONOS

LĖKTUVAS NEPAJĖGĖ PAKILTI
REIKALINGON AUKŠTUM0N

DAUG SKRAIDĘS BIZNIERIUS NUJAUTĖ, KAI) BOEING 737 . 
KELEIVINIS LĖKTUVAS BLOGAI PRADPJO

VERONA, Italija. — Garsūs 
italų: policijos daliniai vėl guzo 
prie Veronos apylihkių ir labai 
atidžiai krečia -kiekvieną įtaria
mą ' stambaus, ūkininko namą. 
Atrodo, kad policija gavusi tiks
lesnių žinių apie generolo Dct- 
zier slapstymo., vietų.

Policijos būrys užėjo j vienq 
stambaus ūkininko, namus ir tik- 

•< rrna ne tik tvartus, rūsius jr vi
sus .požeminius .sandėlius, bet 
dar ir laukus, kuriuose gali pasi
slėpti žmonės. -

Be modemiškų, ginklų, polici
ja aprėdyta, neperšaunamais 
marškiniais. Be to’, policija ve
dasi apmokytus šunis, kurie la
bai atidžiai tikrina visus už
kampius. ' ■ *

Italai savo namuose turi vy
no sandėlius," vietas bulvėms ir 
vaisiams supilti, kad galėtų iš
laikyti visą žiemą^ Pirmiausia 
-namxu - patikrina.-.. vidun. ..įleisi! 
policininkai, / o vėtau įleidžia
mas uosius šuo, kuris patikrina 
užkampius."*' * J*

Kada namo: viduje daroma 
krata, policija pastato, sargus iš 
laukd pusės. Jeigu, kuris vyras 
ar moteris bandytų-, iš namo ar 
pilies pabėgti,- tai -jis laba? grei
tai būtų gero -šaulio nuskintas, 
jeigu nesustotų > ir nepasiduotų 
policijai. ' - - • - '

Policija suėmė kelis 
įtariamuosius * ‘

Kratų metu policijai pavyko 
suimti kelis--Ržtūdonosičs briga
dos narius. Vyrauja įsitikinimas, 
kad suimtieji dalyvavę geneYolo 
Dozier pagrobime. I

Policija aiškiai nustatė, kad 
generolą Dozier pagrobė aštuoni 
Raudonosios • brigados nariai. 
Keturi buvo įžengę į namus 
“vandentiekio vamzdžių” taisy
ti. Kada generolas; buvo apsvai
gintas smūgiu į galvą, tai jis 
buvo’ išneštas, padėtas į sunkve
žimį ir išvežtas. Pradžioje ma
nyta, kad j is. galėjo būti išvež
tas j Milaną arba jo apylinkes, 
bet ilgas tyrinėjimas rodė, kad 
jo toli nevežė. Generolas Dtfzier 
buvo paslėptas Veronos apylin
kėse, todėl dabar vedamas toks 
stropus tikrinimas. .

Klaipėdos pajūrio žibintas ir vandentiekio bokštas

RESPUBLIKONAS NENORI 
MOKĖTI SKOLŲ

WASHINGTON, D.C. — Res
publikonų partijos centro komi
teto pirmininkas Richard N. 
Richards vėl pateko/, bėdon. Jis 
privalo grąžinti $300,000 pasko
lą, kurią garantavo federalinis 
bankas, bet jis visą laiką vilkina 
mokėjimą.

Prieš mėnesį jis pranešė, kad 
prezidento patarėjas R. Allen 
bus atleistas nuo darbo, nes 
prezidento patarėjai negali' imti 
kyšių. Jeigu kuris paima, tai 
kyšis tuojau privalo būti padė
tas į valstybės iždą. Allen kyšį 
paėmė, bet užmiršo tūkstantinę 
padėti nurodyton vieton. Be to, 
dar paaiškėjo, kad jis pardavė 
savo dalį Hannaford bendrovėje 
ir netiksliai apie tai informavo. 
Richards buvo teisingas, paskel-. 
bė jstatymu paremtą tigsą.

- Batidabar' gali-būti sunkiau. 
Jeigu- jis nesumokės paimtos
paskolos, tai gali išlikti iš parti

jos pirmininko pareigų.
ršubšva 1 pž W5bha2

JAUNI# MOKINIAI IšPRIE-
. .MARTAVO MOKYTOJĄ

PITTSBURGH, Pa. — Praei
tais melais du jaunuoliai — 13 
ir 15 .metų — užėjo į savo bu
vusios, mokytojos butą ir ją iš- 
prieVartavo. Mokytoja pateko 
bėdon.’ Ji bijojo, kad. prieš ją 
nebūtų pavartotas šmeižtas ir 
kad-ji be pagrindo dar labiau 
būtų apkaltinta. Mokytoja viską 
papasakojo policijai, o vėliau iš 
policijos byla perėjo į teismą.

KALENDORĖLIS
Sausio 15: Povilas, Snieguo 

lė, Kantautas, Varta, Budris. 
Gaisra. ...__ _

Saulė teka 7:15, leidžiasi 4:45.
Pro debesis pasirodys saulė 

oras šaltas.

Klaipėdą vaduojant 1923 metais: St. Darius (kuopos vadasX. 
ir Antanas Ivas — Ivaškevičius.

- IZRAELIS NEDARYS NUOLAIDŲ, - 
PAREIŠKĖ UŽS. MINISTERS ŠAMIR ė

^EKRJHĄIG PLAČIAI APTARĖ SU PREZIDENTU ,< 
MUBARAKU JORDANIJOS TAIKOS KLAUSIMUS

TEL AVIVAS —. Izraelio į Izraelio laikomas sritis.
premjeras Menachem Begin sa
vo’ laiku pareiškė, kad Izraelis 
atšauks savo ginkluotas pajėgas 
iš Sinajaus. Tas bus padaryta 
šių melu balandžio 21 dieną. Iz
raelis pakels 20% atlyginimą už 
Izraelio piliečių paliekamą neju- 
domą turtą, bet tegul niekas 
nesitiki kitų nuolaidų iš Izraelio.

Trečiadienį Izraelio parlamen
tui trumpą kalbą pasakė Izraelio 
užsienio reikalų ministeris A. 
šamir. Jis priminė, kad į Izraelį 
šiomis dienomis atskris Ameri
kos valstybės sekretorius, šamir 
yra įsitikinęs, kad sekretorius 
Haig bandys daryti spaudimą į 
Izraelio vadus, kad būtų pada
rytos naujos nuolaidos Izraelio 
sąskaiton. Šamir parlamento 
komitetui neabejotinai pareiškė, 
kad Izraelis nedarys naujų kon
cesijų. Jc’rdanija, Egiptas ir ki
tos arabų valstybės nori, kad 
izraelitai pasitrauktų iš Jeruza- 
ės. Ministeris šamir pakartojo, 
kad Izraelis nedarys jokių kon
cesijų, ypač Jeruzalėje.

Saudi Arabijos karalius pa
reiškė, kad jis norėtų būti palai
dotas Jeruzalėje, bet vargu iz
raelitai norėtų jį ten laidoti. Iz
raelis nenori, kad kiltų nauji 
irabų tarpusavio nesusipratimai 
Izraelio’ laikomose srityse.

Sekretorius A. Haig 
skrenda Izraelin

KAIRAS, Egiptas. — Sekreto 
rius Haig, patarėjų padedamas 
trečiadienį gana ilgai kalbėjosi 
su Egipto prezidentu Hosni Mu
barak u. Atrodo, kad jiedu su 
arė dėl taikos problemų tarp 
irabų ir Izraelio.

Prez. Mubarakas darys spau
dimą į Izraelį, ksd galimai grei 
čau būtų duota autonomija pa
lestiniečiams, esantiems dešinia 
jame Jordano upės krante ir 
Gazos srityje. Pats Egiptas su
tinka atiduoti Gazos sritį auto 
nomijos siekiantiems palestinie
čiams, bet Izraelis nenori, kad 
autonomiją atgavusieji palesti 
niečiai pradėtų iš naujo .veržtis

Egiptas šitą klausimą .pasiža
da įkalti izraelitams į galvą. Pa
lestiniečiai gaus autonomiją, 
bet tai nereiškia, kad jie turės 
teisę veržtis į Izraelį ir jo laiko
mas sritis. Palestiniečiai išmoks 
taikiai gyventi su savo kaimy
nais, nutrauks - užpuldinėjimus.

Šitas klausimas kelis kartus 
jau buvo svarstytas ir aptartas, 
bei premjeras Beginąs keliais 
atvejais keitė savo pažadus.

Sekr. Haig gali skristi 
į Saudi Arabiją

Sekretorius Haig bandys įti
kinti izraelitus, kad jau -atėjęs 
laikas taikos sutarčiai pasirašyti 
ir baigti užpuldinėjimus Arti
muose Rytuose.

Atrodo, kad iš Izraelio' sekre
torius gali skristi į Saudi Arabi
ją pasimatyti su karaliumi ir 
princais. Dabartiniu metu padė
tis Artimuose Rytuose truputį 
pasikeitė.

Galimas daiktas, kad sekreto
rius dar gali užsukti į Sudaną ir 
pasitarti su kariuomenės vadais.

PATARĖ ROOSEVELTUI 
BĖGTI Iš HAVAJŲ

NEW YORK, N.Y. — Pirmą 
kartą prakeiktas japonas man 
pranešė, kad mes išsikeltume iš 
Havajų, — tarė prezidentas, pa
dėjęs telefono ragelį.

Pranešimas buvo gautas porą 
dienų prieš japonų užpuolimą 
Havajų salų ir Honolulu uosto. 
Iki šio meto buvo įvairių kalbų 
apie prezidento Roosevelto’ žino
jimą ruošiamo japonų įsiver
žimo.

Prezidentas Kooseveltas ofi
cialiai tuo reikalu nieko nekal
bėjo, bet yra paliktas magneto
foninis įrašymas. Paaiškėjo, kad 
prez. Rooseveltas Baltuose Rū
muose turėjo įjungtą telefoną j 
magnetinę juostelę. Jis galėjo 
perjungti ir į kitą kambarį.

Roosevelto juostelę surado 
prof. R. J. Balow, kuris tikrina 

paliktus užrašus.

KINIEČIAI NEPATENKINTI 
LĖKTUVŲ PARDAVIMU

PEKINAS, Kinija. — Kinie
čiai nepatenkinti prez. Reagano 
nutarimu neparduoti Taivanui 
pačių naujausių Amerikos lėkr 
tuvų, bei vis pasiryžęs toliau 
parduoki F-5E lėktuvus.

Kiniečiai sako, kad preziden
tas nepaskelbęs visos teisybės. 
Kiniečiai nesupranta, * kuriam 
tikslui prezidentas Reaganas pa
vartojo tokią taktiką. Prez. Cer- 
teris panašiai nebūtų pasielgęs. 
Viceprezidentas Bush reikalus 
supynė, o dabar tai padarė pats 
prezidentas. Kiniečiai nemano, 
kad kelių lėktuvų pardavimas 
sukeltų pavojų Kinijai, bet ki
niečiai norėjo pasitikėti nauja 
administracija ir dabar mano, 
kad negalės.

PREZIDENTAS RYŽOSI 
IŠAIŠKINTI PLEPIUS

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas ryžosi išaiškinti ple 
pius, patekusius j patikimų žmo
nių tarpą. Prezidentas žino’, kad 
kc.i patikimi asmenys išplepėjo 
tokius dalykus, apie kuriuos ji? 
turėjo šučiau,. J burnas.

Visa eilė žmonių jau žino, kad 
patikimi aukšti pareigūnai buvo Į 
priversti atsakyti į visą eilę 
klausimų, kai jie buvo įjungti j 
gaudytojų elektromagnetines sro 
'■es. Jeigu elektromagnetinis šir 
dies ir nervų įtempimas paro 
’lys, kad jie nesako teisybės, me 
lagius gaudančiai mašinai, tai 
jų tarnyba aukštose pareigose 
gali pasibaigti.

Preizdentas non pertikrinti 
visus aukštus pareigūnus, kad 
galėtų jais pasitikėti ir laisvai 
kalbėti. Įtariamieji negalės ple
pėti. kai reikia liežuvį prikąsti.

— Lenkijos Solidarumo unija 
jau turi suruošus! slaptą planą 
skelbti didesnį streiką, jei gene
rolai nepanaikins karo stovio vi
soje Lenkijoje.

— Vienas neseniai suimtas 
Raudonosios brigados narys da
vė geros infdrmacinės meTŲia- 
gos italų policijai apie planą pa
grobti kelis įlakingesnius JAV 
karius. I

WASHINGTON, D.C. — Pa
tyrusių lakūnų vairuojamas lėk-1 
luvas Boeing 737 netvarkingai 
pradėjo kėlimą ir nepajėgė iš
kilti reikalinogn aukštumom 
Pirmiausia lėktuvas dviem co
liais užkabino Potomako upės 
tiltą, o vėliau nepajėgė išsily
ginti ir neturėjo jėgos atgauti 
lygsvarą ir pakilti, — pareiškė 
42 metų amžiaus inžinierius Jo
seph Stiley.

Iš . Washington© jis skrido j 
Floridą. Pavėlavo patekti j 
Boeing 737. Belipdamas jis ma
tė patarnautojus, lupinėjancius 
ledus nuo lėktuvo sparnų. Diena 
pasitaikė šalta, snigo ir šalo. 
Biznierius Stiley rado vietos tik
tai lėktuvo gale, prie pačios uo 
degos. Greta jo atsisėdo su juc 
pavėlavusiai atėjusios dvi hiz 
nieriaus Stiley sekretorės, taip t kpat skubėjusios j Floridą.

Lėktuvui pradėjus nerti į Po 
tomač upės vandenis, biznieriusr 
Stiley pajėgė išstumti abi sek- 
kretores iš lėktuvo uodegos. JJ. 
sušlapo, pradžioje laikėsi ne 
skęstančiomis lėk tu vo atplaišo
mis, bet netrukus nelaimės vie
toj atsirado malūnsparnis, kur', 
numetė joms oro’ pripūstus ba
lionus ir padėjo išgelbėti. Jos 
buvo sutrenktos, sušlapusios, 
bet išgelbėtos. i

— Pamatęs, kad lėktuvas ne 
kyla reikalinga jėga, supratau, 
kati mes nepajėgėme pakilti rci- 
kalingcn aukšlumon, — pare’š 
kė biznierius Joseph Stiley. 
Daug kartų esu skridęs, bet ši
tas’ skridimas jau virš mano 
skridimų normos, — aiškino jo 
bendrakeleivėms.

Lėktuve žuvo 82 žmonės: 78 
keleiviai, 2 lakūnai ir dvi pataz

nautojos. Visas lėktuvo persona* 
las buvo kilęs iš Floridos.

Washington© meras vakare 
pareiškė, kad ant tilto žuvo trys 
auto’mobil ais važiavę žmonės.

Nelaimės vieton tuojau at
skrido malūnsparniai ir padėjo 
gelbėtojams atrišti nuo sėdynių 
keleivius ir iškulti iš vandens. 
Daug padėjo viršuje buvę ma* 
lūnsparniai. Jie apšvietė vandeni 
ir padėjo gelbėtojams įžiūrėti 
vandenyje ir lėktuve esančius 
keleivius ir įgulos narius.

Iš vandens ištrauktus keleivių 
lavonus tuojau nugabeno į arti
miausias Washington© ligoni
nes Gelbėtojams pavyko nusta
tyti žuvusių tapatybes.

Iš Potomac tupės bandys iš
kelti lėktuvo laužą, kad galėtų 
nustatyti tikrąją nelaimės prie
žastį. Jeigu galiojančios taisyk- 
ės atnešė lėktuvui nelaimę, tai 
aviacijas vadovybė turės jas pa
keisti.

♦ « *
CHICAGO, Ill. — 1948 me

tals, lygiai toje pačioje vietoj?, 
kur nepajėgė pakilti keleivinis 
lėktuvas Boeing 737, nukrito 
Amerikos lietuvio’ lakūno Povilo 
Šaltenio lėktuvas, -- praneša la
kūnas Edmundas Jasiūnas, Am?- 

i lieluviij lakūnų istorikas.
las pats laKŪnas P. šaitepis 

1939 metais parskraidino į ne
priklausomą Lietuvą lėktuvą ir 
atidavė aviacija susidomėju
siems Lietuvos šauliams.

Amerikiečių spauda tada gan 
plačiai aprašė P. Šaltenio vai
ruoto lėktuvo nelaimę.

— Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $381.

Lietuvos laivai 1932 melais Klaipėdos uoste.
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AMERIKOS FEDERALINĖS PAŠALPOS
NETURTINGIEMS ASMENIMS

Š:o krr'to fcrb.ral’.nė valdžia 
na ka mč'-'c ‘re3 pačalpas asme
nims kuriu y~a vargingoje pa 
dėtyje ir kuriems suėjo 65 m 
amž. ar daugiau arba neregiame 
ir neclarbmg’em> asmenims.

Ši federal i ne programa tur 
* tikslą papildyti žmonių paja 

mas iš Washingonc fed. iždo.
Pašalpos dydis — SI30 per 

mėnesį vienam asmeniui ir $195 
vedusių porai. Pašalpos dydi: 
priklauso nuo pajamų dydžio.

Pavienis asmuo gali turėti tur
to iki SLŪGO vertės, o vedusių 
pora — iki $2,250.

Jei namas, automobilis ar ap
draudos polisas bus didesnė/- 
vertės, tai tokiam asmeniui* pa
šalpa nemokama.

Pašalpa bus mokama, jei ne
turtėlis turi kiek pinigų iš kitu 
šaltinių. Pirmieji $20 suma ne 
turi Įtakos dėl pašalpos gavimo 
Taip pat visai nėra skaitoma pir
mųjų $65 mėnesinio uždarbio 
Učiąų atskaitoma pusė bkučių 
Be to, kiekvienos kitos pajamos 
virš pirmus $20 per mėnesį, su
mažins federalinės pašalpos su
mą. čia įskaitomi Soc. See. če
kiai. veteranų, bedarbių pašai 
pos, nuompinigiai, dovanos ir 
kitos pajamos. Bendrai netur
tėlis. gaunąs kiekvieną mėnesį 
daugiau, negu $150 išmokų, ne 
turi teisės į pašalpą.

Šią pprogramą administruoja 
Soc. See. Įstaiga, bet pinigai iš
mokomi iš federalinio iždo..

Norintieji pprašyti šios pa- 
šalpops.turi kreiptpis i Soc.Sec.

ištaigą ir turi atsinešti savo j 
1 arinių pajamų sąrašą, kad įro
dytų ar turi teisę į pašaipą.

Tie asmenys, kurie gauna vie
šųjų ištaigų pašalpą (nvz. iš Il
linois valstijos (Welfare—Pub 
lie Aid Commission) neturi pa
duoti naujo prašymo Soę. See 
Įstaigai.

Minėtame sąraše reikia duoti 
atsakymus į šiuos klausimus:

1) ar gaunate viešųjų Įstaigų 
pašalpą iš Illinois valstijos? (jei? 
aip, tai nereikia pateikti pra-1 

čymo),
2) Kiek gaunate Soc Sec. pen, 

sijos per mėnesį?
3) Kiek pajamų gaunate per j 

mėnesį iš kitų šaltinių?
4) Ar dabar dirbate arba tu

rite pajamų iš savo asmeniško 
biznio (verslo)?

5) Ar turite nuosavą namą? 
(rezidenciją). Reikia pažymėti 
to namo rinkes kainą ir mokes
čių įvertinimo sumą,

6) Ar turite nuosavą automo
bili ir kokios jis yra vertės?

7) Ar turite gyvybės apdrau-. 
da įr kokios ji yra vertės?

8) Pažymėkite esamą vertę 
turimų pajamų, bankines sąs
kaitas, akcijas ir kitas verty-| 

ko pamatyti visą eilę jaunų vei
dų: D. Vidugirytę. A. Paulavi
čių, V. Bartusevičių, E. Koriz- 
aaitę, R. Jansoną. 1. VasiųĮytę. 
J. Stasiuliorų. R- Kairytę, L 
šimkevičiųjr kitus.

Tačiau Sofoklio Edipas Kara
lius pastarymę dar pasireiškė 
teatro veteranai: K. Vitkus, G. 

. Karka ir D. Melėnaitė. Jie turi 
oes* w ( 1 nusipelnusių artistų titulus.

Pažymėtina, kad ši federalinė 
programa turi nemaža painia

vų, nes turi daug neaiškumų iri Dailininkais yra buvę~; J. Šurke- 
trūkumų. Dėl šios programos 
programas sekanti kartą pasisa- ■ 
vykdymo sekantį kartą paša- j

PANEVĖŽIO DRAMOS TEATRUI PAGRINDĄ 
SUDARĖ JUOZO MILTINIO VADOVAUTA DARBO 

RŪMŲ TEATRINĖ STUDIJA KAUNE
Panevėžio Dramos Teatras ir 

Juozas Miltinis yra du neatski
riami draugai. Tikrumoje šiam 
teatrui pagrindą ir sudarė Juozo 
Miltinio 1939-40 metais vadovau
ta Darbo Rūmų teatrinė studija 
Kaune. Kaip galima įsivaizduo
ti, J. Miltinis jau nėra jaunas 
žmogaus, gimęs 1907 m. rugsėjo 
3 d. Jis matė daug pasaulio — 
studijavo jėzuitų gimnazijoje 
Kaune, baigė Valstybės teatre 
dramos studiją ir buvo aktorių- ' 
mi Šiaulių dramos teatre.

1932 — 1939 m. mokė>i Pa
ryžiaus ir Londono teatrų kū
drose, gerai įsisavindamas Va
karų pasaulio teatro pagrindus. 
Jam yra tekę vaidinti net ke
liuose prancūzų kino filmuose-

Todėl Panevėžio D r am o s 
teatras šiandien ir yra skaitomas 
vienu geriausių Lietuvoje Į j; 
autobusais važiuoja žmonės šim 
tus kilometrų, kaip į didžiau- 
sius atlaidus, norėdami pamaty
ti šio teatro vaidybą.

Tą teko įsitikinti ir šių eilu- į 
cių autoriui, turėjusiam laimim j

gos progos nukakti į Panevėžį, 
kuomet ten vyko vienas vėliau
sių šio teatro papstatymų. Ta* 
kauniečio dramaturgo Raimun
do Sarnulevičiaus Laukimas, ku
rį J. Miltinis pastatė pagal va
karietiškus stendartūs.

Teatre yra geros techniškos 
stygos ir judama scena. Tai yra 
dėkingas įtaisas, norint pasta
tymą mandriau apiforminti.

Po pastatymo Panevėžio teat
re. teko pasikalbėti su pačiu 
Juozu Miltiniu, kuris savo min- 

‘ is dėstė lėtai, bet turėjo nema
ža ką pasakyti. Jis prisiminė 
priečkarinius laikus, savo van- 
dravojimą pc Paryžių ir Lon
doną. prisimena 'tas dienas. Do- 
miri draugais, gyvenančiais už 
vienyje ir nelabai nori tikėti, 
kad esi iš užjūrio atvažiavęs. 
Jam čia pagelbėti kitas šio teat
ro režisierius V. Blėdis, kuriam 
Amerika yra ge- iau pažįstama, 
nes nelabai šernai čia viešėjo.

Panevėžio leauo vaidintOjU 
kolektyvas turtingas žinoirah 
vardais. Čia pasireiškę: J. Alck-

POPIERINIS AITVARAS

Jūsų protėviai gardžiavosi paslaptingu, 
turtingu, švelniu, šildančiu, elegantišku 
Martell Cognac skoniu nuo 1715 m.

O kai žmonės taip ilgai ką nors vertina. . 
jūs žinote, kad tai yra labai gera.

Sveiks.

SENIMO KONFERENCIJOJE NEPAGERINTA 
VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONIŲ BŪKLĖ

R. Samuleviėiaus Laukime te- Pr metais lapkričio 30 —gruo-

na, B. Babkauskas, D. Banionis, 
v. Blėdis, G. Karka, V. Taut- 
kevipius, K. Vitkus ir kt.

Šio teatro kolektyve dirba vi
sa eilė ir kitų šakų spepcialistų.

vičius, S. česlevįčius, A. Stepan- 
ka. K. Vaičiulis ir kt.

Pastatymams muziką yra kū
rę. E. Balsys, A. Belazaras. T. 
Makačinas^ V, Barkąuskas, G. 
Kuprevičius ir kt. Komp. Teisu
tis Makačinas Laukimo spektak
liui sukūrė tikrą lietuvišką 
’‘Hit-tune’’ — ‘‘Neverk, Marija”.

Jau minėjome modernią teat- ; 
ro sceną. Tas pats pasakytina ir 
apie pačius rūmus, į kuriuos per 
sikėlė 1968 metais. Erdvi salė, 
patogūs koridoriai ir poilsio vie
tos pertraukų metu. Architekto 
A Mikėno suprojektuotas teat- 
casas yra vienas įdomiausių 
nevėžio pastatų, prie kurio 
reniai išdygo ir aukštaūgis 
nevezio viešbutis Nevėžis.

Panevėžiečiams, kurių, beje, 
nemaža turime ir išeivijoje, Pa
nevėžio dramos teairas yra tik
ras pa.v.didžiauvimas. Tai. žino
ma. didžiąja dalimi yra Juozo 
Miltinio nuopelnas. O taip pat 
nuopelnas ir pubbkos. kuri sa
vam teatrui nepaprastai atsida
vusi: jį lanko, juo domisi. Lie
tuvos teatrus belankanti publi
ka yra gerokai reikli ir ten bet 
kokiu teatru nesižavima. Pane
vėžio dramos teatras publikos 
skoni gerai išlavino, na, o kartu 
ir išlepino.

4 E. Suva ik ietis

Pa
ne- 
Pa-

gulėti 
'C kapuose.

da ne- 
oštuo-

Kuršių mariose

džio 8 d. d. įvykusioje Baltųjų 
Rūmų Senimo konferenccijoje 
beveik nieko nebuvo išriškinta 
arba numatyta.Taip kalbėjo kon
ferencijoje dalyvavę delegatai.

Tik tenka pažymėti, kad šių 
dienų geriausi ir žymiausi ge- 
rontolpgai — senimo organiza
cijų vadai, ekpertai ir tos srities 
tyrinėtojai,būdami vad/Leader- 
ship Council oof Aging” organi
zacijose, kurie pasišventę svar
bioms senimo problemoms sprę
sti Senimo konferencijos metu 
išleido proklamaciją, kuri pava
dinta “8 for the 80’s”. Jie pa 
tiekė šias aštuonias rezoliucijas, 
būtent:

1) Išsaugoti bent dabartines 
socialinės apsaugos gavimo są
lygas, pepnsijon išėjimo amžių 
ir paramos lygį.

2) Praplėsti savanoriško dar
bo galimybes tiems, kurie non 
dirbti ir.senatvės sulaukus-

3) Užtikrinti senesniems pini
gini pagrindą, pakankamą būti
nam ir patogiam gyvenimui;

4) Įvesti pilnutinį visai Ameri
kai sveikatos apdraudos ir prie 
žiūros planą;

5) Kuo skubiausiai pagerinti 
sveikatos planą senesniems;

6) Paruošti kasmet ne mažiau 
200,000 valdžios finansuojamų 
gyvenviečių senesni esiems.

7) Pabaigti dar šiame dešimt
metyje tvarkymą visuotinos ap
tarnavimo sistemos senimo ap
gyventose gyvenviečių ribose.

8) Sustiprinti federalinį įsi- 
pąpreigojimą gęrontologiniams 
tyrimams ir mokslui.

Atstovų Rūmų narys Claude 
Pepper, būdamas House Seleci 
Committee on Aging pirminin
kas (81 metų aniž.) įtikino Seni
mo konferencijos Antrąjį komi
tetą perredaguoti ankstyvesnią- 
ją rezoliuciją, Rekomenduojant, 
kad socialinės apsaugos pensijos 
būtu ne tik nesumažintos ar vi* 
sai nutrauktos, bet net ir būsi
miems pasininkams garantuotos 

Pažymėtina, kad papnašios re- j 
zoliucijos buvo pravestos ir ki
tuose komitetuose ir Senimo 
konferencijos pabaigoje buvo
jaučiamas laimęjimas ir pasise- dirbti, 
knnas.

pr. įab.

Šiuo reikalu Senato komisija
Kąs būdinga, tai, kad konfe- Į žada paruošti sekančiai Kongre- 

rencijos delegatai įsivaizduoda- Į so sesijai atitinkamą statymo 
mi iškovoję status quo, tačiau j projektą.
užmiršo reikalauti dėl infliaci
jos “cost of living” pakėlimo.

Koresp. Petitas

KAS TURI SUDARYTI 
TESTAMENTĄ?

— Kiekvienas asmuo, i— Kiekvienas asmuo, Kuris, tokios išvados po ilgų tyrinėji- 
turi susitaupęs daugiau, negu! amžiaus problemoms spreęsti, 
tūkstantinę, privalo padaryti ? Chicagos Better Business biuras 
savo testamentą. Nereik laukti 
ir rizikuoti,—sako ekpeprtai, pa
tyrę žinovai.

Iš pradžių gali kam nors at
rodyti, kad nėra reikalo ir būti
no reikalo rašyti savo testamen
tą. Tačiau tik truputį geriau pa
galvojus, be to atsižvelgiant į sa
vo asmenybę, paskaičius tuo rei
kalu išleistą literatūrą įvairio-i sąrašą, vad. Generic Subsitutes, 
mis kalbomis (lietuvių kalba, be ! kurie pakeičiami pigesniais vai- 
ne vienintelis leidinys, tai teisi* • stais.* Vadinami Generics vaistai 
ninko Prano Šulo — Kaip sūdą- j paprastai yra pegesni ir vais- 
rorni testamentai; gaunama Nauj tininkai gali brangius vaistus pa 
jienų administracijoje), kyla į keisti pigesniais, jums pageidau- 
tada noras aplpankyti teisės ži
novą, advokatą, kad pastarasis 
šaiškintų ppraktiška ir asmeniš
ką naudą testamentą neatidėlio
jant sudaryti, neatsižvelgiant į, kuris numato užpulto ir sužeisto 
amžių ir sveikatos stovį. Suda asmens medicinos ir ligoninės 
ryti savo testamentą, tai išmm- j sąskaitų apmokėjimą iki $15,000, 
tinga mintis, kad galėtume ppa- { jei įvyko kriminalinis sužeidi- 
likti savoo sunkiai uždirbtas san mas. Policijai turi būti pranešta, 
taupas savo pamiltiems asme^ kad asmuo buvo užpultas ir šu
nims, lietuviškai spaudai, litua-, žeistas.Tuo reikalu reikia kreip- 
nistinėms mokyklos, labdarai, tis į vai. Attorney General’s Of- 
liet. radijo valandėlėms, bažny- fice, State of Illinois, 188 W. 
čioms ir kt. insitucijoms. Randolph St.. Room 2200, Chi- 

Jonas Tercijonaitis Cago, 60601, telefonas 312 — 
—:-----  ! 793-2586.

DIRBANTIESIEMS IR DARBO; 
IEŠKANTIESIEMS ĮSIDft- i Vyresnio amžiaus žmonės sa- 

MĖTINI ADRESAI

Departments of Labor — 910
S. Michigan. Ave., Chicago. IL.

60605. Tel. (312) 793*2810

Service — ČITA — 150 N. Clin
ton St., Chicago, IL 60606. Tel. 
(312) 893-4600.

Bendroji informacija darbą 
ieškant —923 S. 6th St., Spring
field, IL 62703. Tel. (217 782- 
2945.
Mokinių (apprentice) informa

cijos centras — 150 N. Clinton 
St., Chicago, IL 6$6$6.

Ten pat randasi Union moki
nių apmokymas (training).

Darbo bankas (tiktai darbda
viam, kurie pageidauja ieškan
čių specialistų darbininkų sąra
šų. pagal Valstijos darbo agentū
ras).

VERTA ŽINOTI, JOG . . . Į 

Gyvenimo faktai rodo, kad 
priverstinas senų žmonių pen
sijon varymas, kuomet jie dar- 
gali dirbti ir nori dirbti yra di
delė trumparegė politika. Prie 
išvados priėjo JAV gerontolo
gijos institutas per apklausinė- 

, į i mus JAV Senato senų žmonių 
Į komisijoje^
I Šis institutas patvirtino, kad 
daroma visam kraštui didelė ža
la dėl priverstino pensijon vary
mo vyresnio amžiaus darbinin
ku bei tarnautojų.

Minimas institutas sako, kad 
būtų geriausia, jei tas, kuris pei - 
žengė 65 metus, galėtų pats sa^ 
vo laisva valia pasirinkti būklę, 
ieškoti pensijos ar toliau

Vyr. amžiaus asmenų proble
moms spręsti knygelė .

Vadinama “Consumer Prob
lems of the Elderly”, vyresnio 

yra išleidęs knygelę. Jos kaina 
— 50 centų. Pridėję 50 c. vertės 
čekį, užrašykite sau adresuotą 
voką su pašto ženklu ir pasiųs
kite ši'uo adresu: BBB, Chica
go, 35 E. Wacker, Chicago. IL- 
60601.

Illinois vaistininkai-turf vaistų 

jaut, nors gydytojas būtų kito
kius vaistus išrašęs.

%

Išleistas vad. Illinois Crime
Victim’s Compensation aktas,

vo kalba turi sudominti už save; 
gudresniuosius.

— Savo minčių ieškodamas 
teismo tardytojas apklausinėje 

"suimtąjį.

NEBLOGOS PAJAMOS 
NEBLOGAS PATARIMAS.
— Tamstai nieko nestinga, 

reikalingas yra tik poilsis.
— Tąčiaų, pone daktare, pra 

sau pažvelgti į mano liežuvį.
— Tamstos liežuviui, visų pir 

miausia, kaip tik ir yra reika-

— Graži kalba, gerų dalbų ne- 
atstroja.

TTKSLUS PAREIŠKIMAS

Prie vienos maisto krautuvės 
Vilniuje buvo iškabintas toks 
pranešimas:

“Krautuvė pasiliks uždaryta.. 
iki vėl jos neatidarysime”.

S * *
PADARĖ KLAIDĄ

Teisėjas: — Kaltinamasis no
ri ' ■įkalbėti, kad tuos peilius ir 
šaukštus restorane pavogei pei 
klaidą? i

Teisiamasis: — Tikrai taip. Aš 
maniau, kad jie sidabriniai...

*
JUOKINGA KARVĖ BE .

RAGŲ
mies-

*. I kaimo 
tiėtis sako:

• - - f

vė, kuri neturi ragų?

— Yra daugelis priežasčių 
kodėl karvė neturi ragų Kai 
kurios jų neturi iki vėlyvo am
žiaus. Kitoms nupjaunami ragai, 
kad nesibadytų. Ši “karvė” ne
tauri ragų dėl to, kad tai yrą ar
klys!

♦ * *
Kantrus klausytojas

Kalbėtojas, kreipdamasis i vie
nintelį klasytoją:

— Ačiū tamstai, kad pasilikai 
salėje, kai visr kiti išėjo.

Klausytoj as, nusiminusiai:
— Nėra už ką dėkoti. Aš esu. 

sekantis kalbėtojas.

t Reikalas ir bailiuosius drą
suoliais padard.

DARŽELYJE

Mačiau seselės žolynuose —
Rūtelių būryje —
Nulenkus žiedą gailiai liūdi 
Baltoji lelija.

Jau svyra linksta švelnūs
lapai,

Vainikas tuoj suvys;
Jos žiedą karštai pabučiavo 
saudutės spindulys.

Aplinkui žydi kvepia gėles;
Pasibaigė kaitra.
Tiktai suvytusioj lelijoj 
Skaistumo nebėra.

Ateis naktužė maudys žiedus,
Sidabro rasoje,
Bet ąr atgis jąje baltoji 
Suvytusi kehją?

Į didelj paleistas aukštį, 
Pakilęs kaip padangių paukštis,

Bet Popiemis Aitvaras pamatė 
žemai lankoj plasnojančią plaštakę.

„Ar patikėsi? — šaukia, — vos tave matau.
Prisipažinkie, kad pavydas didis tau 

Stebėti toki aukštą mano skrydĮ”.— 
“Iš tikro! — nėr nei kokio čia pavydo.
Be reikalo tiek daug įsisvajoji:

Tiesa, aukštai, vienok tu pririštas skrajoji
Toksai gyvenimas, suprast gali,

Lig laimės dar labai toli 
O aš, pora, tiesą sakant, neaukštai. 
Vienok lekiu, kur noriu, kaip matai,

Ir žaismo svetimo patarškai
Kaip tu amželi visą aš netaršku. Į Kiarpėdos u

(J. A. Krylovas — Pasakėčios; vertė J. Valaitis) ' ■■ "t. - 1 ■ -
2 — NaujveocM, Chicago, X, JĮI.

Pu'inas



JUOZAS ŠARAPNICKAS

ĮSPŪDŽIAI Iš S.L.A. EKSKURSIJOS 
PO KARIBŲ JŪROS SALAS

(Tęsinys) muotose parduotuvėse užsimanė
Rodos, buvo pranešta, kati tie. 

kurie yra nuolatiniai bzdarbni, 
gauna po $100 į mėnesį pašal
pos. Visi dirbantieji turi p^r 
Kalėdų šventes po dv» savaites 
apmokamu atostogų. Vartoja
mos trys kalbos: ispanų, pran 
cuzų ir anglų. 1917 metais Ame
rika norėjusi įvesti anglų kalbų 
kaip pagrindinę, bet etninės gru
pės tam pasipriešino. Kai kur jj 
parduotuvėse (daugiausia tik 
mažesnėse) kalba tik ispaniš
kai; angliškai žino lik tiekt kiek 
daiktas kainuoja dolerių. Bran 
geriybių krautuvėse visomis .kal
bomis galima susikalbėti. Apžiu 
rėjonie garsiąją EI Morro pilį- 
tvirtovę, kur statyba vyko net 
300 metu. Šaudymo angų sienos 
apie 20 pėdų storio. Buvo ir rna 
žesnių pilių - tvirtovių; palytų 
16-ajame šimtmetyje. Man bu 
vo įdomu žiūrėti į gyvenamus 
namus, matant visus langus, 
duris, net ir apie visą žemę prie 
namo aptvertą geležinę tvorą. 
Xebuvo patogu klausti ękskur 
sijos vadovo, kodėl visi namai 
geležimis aptverti. Buvo pa
klausta, kodėl vykstą dėmon$£ 
racijos, turto’ naikinimas ir žmo
nių šaudymai. Vadovas tuojau 

x atsakė, kad visas žiauriąsias de 
monstracijas, organizuoja is. Ku
bos agėntai;" pačitkvd> ir 
demonstracijų organizatorius: Iš 
šešių asmenų, keturi buvo ku
biečiai; agentai. Be to. vaddvas 
pareiškė, kad daugelis nesu
prantą kas tas demonstracijas 
organizuoja ir dalyvauja jose. 
Prie namų daugiausia stovi ja
poniškos, vokiškos ir itališkos 
automašinos, kurių kainos yra 
apie fc6,000 dol. Didesni chevro- 
JetaL kainuoja ligi 9-12,000 doį.

; Autobusu ’kelionė .tęsėsi apre 
3 vai. Kelionės vadovas sakėsi 
lankąs universitetą^ o per atos
togas ir savaitgaliais dirbąs kny
gyne. Esąs žydų kilmės, bet ger
biąs ir kitų tautybių religiją.
Prašė, kad ir jo’, kaip žydo, reli
giją gerbtų. .

Kelione užbaigus, autobusas 
sustojo visai arti laivo, prie di
delės, kelių aukštų brangenybių 
ir visokių pigiomis kainomis gė
rimų krautuvės. Jos savininkas 
visus pavaišino sumuštiniais ir 
švelniais gėrimais. Po y alsių, 
mandagūs ir kalbūs, pardavėja; 
viliojo keleivius, siūlydami “be 
muito’”' pirkti žiedus, laikro
džius bei moterims įvairių pa 
puošalų. Amerikiečihi galėjo 
pirkti pagal kredito korteles.

nusipirkti sau žiedą. Norimo 
pirkti žiedo kaina buvo’ $1/250.1 
Kiek pasiderėjus, tą žiedą nu- ’ 
pirko tik už 700 dolerių.

Lapkričio 12 d. f:30 vai. ryto 
laivas išplaukė į St. Thomas?I 
Nuo San Juan, Puerto Rico, iki ! 
St. Thomas esą 78 rnvlios. Tai 
pačią dieną 8 vai. ryto buvome * 
St. Thomas uoste. Vieta kaip ir’ 
San Juan — vien kalnai, me
džiais pasipuošę. Dar gražesnį 
vaizdą sudaro kalnų pašlaitėse 
pastatyti gražus namai. Kadangi 
St. Thomas apylinkėje per. me
tus esti <38 coliai lietaus, tai kai-, . v. . _ . . , z Įmečiai vandeniu apsirūpina tie
siai nuo varvančių stogų. Pana-J 
šiai vandeniu apsirūpina ir ly-j 
gumose gyvenantieji.

St. Thomas mieste visai ki
toks vaizdas, ta prasme, kad ne
simato nei apkaustytų langų, 
nei durų su geležinėmis štango- i 
mis. Atrodo Ivg drąsiau vaikš-! 
cio’ti, važinėtis po miestą.

St. Thomas augantis miestas, i 
Matėsi pristatyta naujų vizuos 
šeimos gražių namų. Kainos už 
"rijų miegamų neiną $55,000. 
Taip pat pristatyta1 gražių kon- 
dominium apartamentų. Jų kai
nos: dviejų mieganių $225,000, 
o trijų mieg. — brangiau. Tuose 
namuose yra visi patogumai. 
Juose gyvena turtingesnieji. 
Temperatūra lapkričio 12 dieną 
buvd 97 L Man, iš Kanados ke
leiviui, buvo karštoka, bet ka
dangi oras švarus ir klimatas 
sausas, tai nejaučiau jokio nuo
vargio. . 1

Pats mietas pilnas turistų. 
Klimatas, nors ir karštas, bet 
sveikas. Maudytis vanduo šva
rus, pakrantės smėlėtos. St. Tho-i 
mas mieste važinėjome mažais 
autobusais, ^al dėl to, kad ke
liai tairp kalnui kai kur -labai 
siauri, vingiuoti. Didesniais au
tobusais ten neįmanoma turistus 
vežioti. Buvo net baugu važiuo
ti, kai pamatėme, kad ten va- 

| žiuojama kairė puse.
St. Thomas miesto pakraštyje 

ant vandens viršaus yra pasta
tytas apskritas pastatas, o jo 
trys aukštai yra vandenyje. To 
pastato’’ antrame aukšte vande
nyje laikomos ir maitinamos 
kelių šimtų rūšių žuvys. Trečia
me — paskutiniame aukšte prie 
vandens dugno yra tik stiklo 
sienos. Tame paskutiniame aūkš 
te yra tolimas matomumas ir 
galima matyti plaukiojančių 
daug ir didesnių žuvų. Ar tas 
matomumas buvo natūralus ar 

I apšviestas — neteko’ sužinoti,

Nidos briedžiai

ap/ iūrė a. Pats įdomiausias vaiz 
das buvo šo apskrito pastat? 
vandenyje matymas, su tokia 
gausa įvairių žuvų. Įėjimo bi 
lietai tik trumpam laikui — SL 
vaikams 3 dol. Linkiu ir kitiems 
nuvykus į St. Thomas miestą, 
nepamiršti šio pastato aplan
kyti.

Lapkričio 12 d. 1 vai. pc’ptet 
laivas išplaukė į Samana uostą 
Dominikos Respublikoj. Lapkri
čio mėn. 13 d. 7:30 vai. ryto jau 
buvome uoste. Reiškia, esamo 
kitoje valstybėje. Amerikos paš' 
to ženklai negalioja; turi klijuoti 
to krašto ženklus. Deja, visur 
Amerikos doleriai imami. Kalba 
ispanų. Didesnėse parduotuvėse 
yra pardavėjų ir angliškai kal
bančių. Girdisi ir prancūzų 
kalba. f

i *

Laivas ekskursijos metu bu 
vo sustojęs 3-jose vietose. Viso*' 
se sustojimo vietose buvau iš 
anksto laive nusipirkęs bilietus 
ekskursijoms. Prieš vykstant tu
ristinei kelionei į Dominikonų 
Respubliką, laive buvo praneš-, 
ta, kad šis kraštas yra 200-tais 
metų atsilikęs nuo Vakarų kuL, 
tūros ir 1.1. Kurie buvome iš 
anksto bilietus nusipirkę, .tuos 
vežė dideliais autobusais, po 50 
keleivių. Kaip ir visada, po’ kelis 
lietuvius organizavomės patekti 
į autobusą. Tik išėjus iš laivo, 
pamatėme grojant orkestrą, pa^ 
našų į indėnų. Priekyje, ant dė
žės, padėta lėkštė ir keleiviai, 
jei kas įjori, tiems griežikams 
paaukojai Kiek teko pastebėti, 
lietuviai } tam reikalui buvo 
dosnūs.

. PrisirinK&s pilnam autobusui, 
tuojau pajudėjome turistinei 
kelionei. Mūsų vadovė, gerai 
angliškai kalbanti moteris, pri' 
sistatė turistams ir pradėjo aiš
kinti apie uostamiestį Samaną 
ir Dominikos Respubliką. Tik 
pavažiavus nuo uosto, tuojau

KIEK PLAČIAU APIE KRAKES
Didžiai geri). Naujienų

• Redaktoriui!
Naujienų 1981 m. spalio 7 d. 

Nr. 170 tilpo straipsnis “Krakių 
miestelis ir jo margiaspalvė ap
linka"’. Noriu pataisyti parašy
tus jame kai kuriuos netikslu
mus ir kai ką papildyti. Prieš 
Pirmąjį Pasaulin^ karą Krakių 
miestelyje buvo 3 pradžios mo
kyklos: berniukų, mergaičių ir 
žydų. 1913 m. prie berniukų 
mokyklos buvo pristatytas prie
statas ir buvo nuo 1914 m. pra-Į 
džios atidaryta, dviklasė mokyk
la, bet 1914 m. laike karo vals
čiaus namai ir mokyklos sudegė. 
Aš esu gimęs 1901 m. ir augęs! 
Norkūnų kaime, 1 klm. nuo Kra-, 
Icių miesto fr 1914-m. buvau, įsto
jęs į dviklasę mokyklą, bet mo
kytis netekd, tik 1924-1929 m; 
ten dirbau kaip , miškų žvalgas 
ir valsčiaus sekretorius.

Norkūnų kaimo lauke į piet-

pakelėse buvome apdalinti rek
lamomis, kuriomis buvom kvie- 
čiajni- aplankyti,*, parduotuves/ 
gėrimų namus j l.-t

Turistinės kelionės vadovė be 
užrašų vis kalbėjo aipe- Domi
nikos Respublikos pramonę, že
mės turtus, uždarbius ir t.l. Kiek 
pavažiayuas nuo .nuosto, pakelė
se stovėjo būriai vaikų, visi be
veik basi ir, laukinių gėlių pasi
rinkę, šoko lyg voverės ant auto
buso langų ir prašė išmaldos. 
Ką -jie kaibė j O, negalėjom su
prasti, nes jų valstybinė kalba 
kreoliška, bet “money, money” 
moka angliškai pasakyti.

Iš autobuso atdarų langų mes 
tiems vaikams mėtėme turimus 
mūsų smulkius pinigus. Kiti ke
leiviai filmavo, fotografavo tuos 
vaizdus.

(Bus daugiau) 

vakarius nuo Krakių miesto yra 
piliakalnis “Kuprinė“, prie ku
rio ardamas savo tėvo žemę iš
ariau du pinigėlius; vienas buvo 
gana gerai išsilikęs ir aiškus Vy 
ties ženklas, antroje pusėje žen-. 
klai išnykę. Antrasis buvo dau 
giau sunykęs.

Toliau į vakarus nuo Kupri
nės, jau Aukštuo’liukų kaimo ri
bose, buvo didesnis, aukštesni 
piliakalnis, vadinamas “Gaidž- 
pilvis"’, kurio apylinkėje irgį 
rasdavo senienų.

Į pietus nuo Kuprinės ant gn-; 
žaus ariamo lanko kalnelio bu
vo gili duobė, vadinama “Vilk
duobė”, kurioje vasaros metu, 
lietui smarkiau palijus, mes ga
nydami karves, kiaules ar žą
sis; net maudydavomės.

. Gale Norkūnų kaimo laukų j 
vakarus, buvo “Krimo” palivar
kas, kurį tuo laiku nuomojo žy
das Grolius ir pieną pristatyda
vo į Krakes.

Į pietvakarius, gale Norkūnų 
k. laukųribuvo vieta, vadinama 
“Kaukazas”, kur buvd ir Norkų- 

! nū k? ūkininkų žemės rėžiai.
Į pietus> Norkūnų kaimo lau

ke, buvo kalniukas “Raudonkal- 
vis”. Žemė buvo nekokia, žvy- 
rėtas molis. Į kalniuko rytų pu
sę, kaip tik mano tėvo rėžyje, 
buvo lyg apleistos žvyrduobės. 
Seni žmonės pasakojo, jog ka
daise čia žmonės kasdavo ir ras
davo druskos.

Prie vieškelio Krakės-Betyga- 
\a, už 6 klm. nuo Krakių, buvo 
Pašušvio dvaras, kur ant kranto 
Šušvės buvo žv_ 
buvo iškasama senienų ir žmd- 
Mių kaulų. Sakoma, kad tai bu
vo Napoleono karių liekanos, 
kurie čia buvo laidojami.

Vozbučių dvaras yra toliau j 
pietus nuo Pašušvio dvaro, taip 
pat prie Šušvės upės. Pašušvio

v . ■ J > - ■ ■ i

ryrduobės, kur tin^. recenzi^>. pabrėždamas,

jidelis dvaras, kadaise rurų caro < 
\ padovanotas generolui Zabors- 
[ kini, buvęę puikus. Visi trob?- 

siai mūriniai, ant Šušvės kranto, 
puikus prisodintas užsieninių 
medžių parkas, po parką išve
džioki žvyruoti takai, įrengtos 
altanos pastogės šokiams ir 
orkestrui, bet per Pirmą Pasau
linį karą vokiečių smarkiai ap- 

' naikintas. Mano atmintyje, dva-
vą valdė Gimbutų šeima, bet ne
prižiūrėjo ir dar daugiau aplei
do. Kad ‘ Pašušvio dvaras pri
klausė Pilsudskiams, tai negir
dėjau ir Juozapas Pilsudskis 
čia neatviuiuodavo.

Į pietus nuo Pašušvio dvaro, 
už kelių kilometrų, taip pat prie
Šušvės, yra Paropės dvaras, ku
ris senu žmonių vadinamas Pil- 4. i

suomei 
auk.š : ’

vudsk nė (tai ten Pilsudskis, bū
damas studentu, atvažiuodavo 
vasaroti ir Šušvėje pasimau
dyti) .

Mano atmintyje, Paropės dva- 
AJeknavičiai, kurie vt- 
ažluodavo karietoje su 
t' r r: funųonu. Alek- 

u’davo į Krakes, į 
per Norkūnų kaimą, 

imo variai buvo visuo
met uždaryti, kad gyvuliai ne- 
išeitų į Krakių miestelio lauką, 

p aiv^žiavus, kas 
nors . .H ėd/'vo c įkelti \ artus u* 
iuo? ' arti gwen-

dviems ar ponia ’ 
vo 5 mažytes si-4 

:s, C kaį rio-!
11! 2 i 
davė

Aleknavičiams dvarą nugyve
nus, jį nupirko ilgus metus bu
vęs to dvaro ekonomas Lucijo- 
nas Kundrotas, tai buvusio Lie
tuvos artilerijos kapitono Jurgio 
ir diplomuoto agronomo Vinco 
Kundrotų tėvas. ,

Jonas Daukas

;dš’ pinigas

KNYGA MIRTIES LAGE- 
RUOSE IR TREMTYJE 

Šios knygos autorius Juozas 
Kreivėnas reiškia gilią ir nuo 
širdžią padėką Europos Lietu
vio redakcijai ir administracijai 
ųž teisingą E. L. mano parašytos 
knygos įvertinimą.

Reiškiu gilią padėką ir pagar
bą p. J. Kuzmickui, kuris, nie
kieno neprašomas ar Įtaigoja
mas parašė mano knygos “Mir
ties Lageriuose ir Tremtyje“ ver

kad tik gilios orientacijos žmo
gus, ir didelės meilės vedinas, 
mūsų tautos ir tėvynės nelaimių

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
S . UTERATORA^ > lietuvių literatūros, meno ir4 mokslo

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vince
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. StankoS, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis 13 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės Ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusL knyga kainuoja tik 83.

© DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalmj 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pus]., kainuoja ?2.

<> .VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraiy. 
ta? Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapiu knyga 
parduodama tik už 82.

e LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašauska 
įdomiai ps^atyia studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ii 
Labguvos ž -knč’ų duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui/ ■ įnys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vit-Tvąrdž •; vadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 3 •* pu*l. knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

I.ėMė. rašytojos Petronėlės Orfntaitės stsl- 
njim uA . mie asmenis ir vietFs reprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bo’Ae\iku okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik S3. • • •. ;i

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
ta# ir klaidingai interpretuojamas gyvenime Ir politikoje; tik n« 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe- 
riją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises

yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 86.

• B AT l RINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 pat knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina 82,

Enygoa gaunamos Naujienose, 1738 So. HaJsted St., Chicago, 
DC B0668. Užsakant pošts. prkMCf iohtff persfastltno UaMomi,
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skausmu* pergyvendamas, gali 
tai aprašyti.

Tad, neužmirštamai palieku 
gerb- p. Kuzmickiui dėkingas, 
nes jis pataria išeivijos lietu- 
vian^ knygą perskaityti, kad ge
riau mūsų tautos priešą — oku
pantą pažintų. Labai teisingai 
ir vietoje padaryta pastaba.

Mūsų tautos priešas — oku
pantas, savo Maistingais ir mela
gingais voratinkliais,- jau apipy
nė mūsų išeivijos dalį, kaip tas 
voras silpnina muselę, kad vė
liau galėtų iščiulpti tas paskuti
nes ičplautas smegenis, kuriose 
ir taip mažai beliko tautos it 
tėvynės meilės jausmo.

Tad, mieli išeivijos broliai ir 
sesės, būkime labai atsargūs ir 
apdairūs, nes komunizmas1 ne
pasikeitė, kaip kai kas mėgina 
tvirtinti. Deja, jis liko ir gudres« 
nis ir rafinuotesnis. Kaip mar
gas šuo negali pakeisti savo kai* 
lio margumo, taip komunistų re
žimas negali pakeisti savo val
dymo būdo. 

%

Atimk iš komunistų brutalią 
jėgą, tai jis nepajėgs -išsilaikyti 
nei vieno mėnesio.

Tenka apgailestauti, kad. ne
buvo paskelbta E. Lietuvyje,jog 
knygą ‘‘Mirties lageriuose, ir 
tremtyje" dar galima įsigyti pas 
jos autorių J. Kreivėną, 6824 S. 
Talman Avė., Chciago, Illinois. , 
60629, U. S. A. Knygos kaina, 
be pašto išlaidų, 12 dol. Ameri
kos valiuta.

Knygos autorius J. K.

Moteris laimi- vyrą savo; gero
mis ypatybėmis tačiau savoz 
silpnomis ypatybėmis ji pri
riša prie savęs.

ENERGY 
wise

Or gante car pooU ta 
sava gasofina.; \

Vienas lietuvis tokiose išrėkia- nes turėjome skubėti kitų vietų

Inž. LIŪDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

£501 W. 69th SL, Chicago, ĮŪ. 60629 ♦ TeL 925-2737 
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Neleiskime akiplėšoms sauvaliauti
Paskutiniais dviem dešimtmečiais visuomeniniame 

lietuvių gyvenime pradėjo plisti labai jau nelietuviškas 
reiškinys. Anksčiau Amerikos lietuvių gyvenime tokių 
reiškinių nebuvo, lietuviai nieko apie juos nežinojo.

Turime galvoje akiplėšas, kurių lietuvių tarpe -ne
buvo. Lietuviai buvo ramūs, galvojantieji, tolerantiški. 
Jie nekad nebandydavo kitiems primesti savo valios. Jie 
iš prigimties žinojo kas geriau, bet dažnai jie suabejodavo. 
Jiems atrodydavo, kad kaimynas gali-žinoti tiek, kiek 
jie žino. Jie. būdavo kantrūs ir pas- juos būdavo pakan- 
kąmąūpakahtos. Pakanta — tai pats gražiausias lietuvio 
būdo bruožas. ■

Antras Pasaulinis karas atnešė Amerikon daug lie
tuvių, turinčių pačftis gražiausius lietuvio būdo bruožus. 
Jie buvo darbštūs, teisingi, švarūs, pakantūs. Jiems ne
reikėjo laukti, kol kaimynai padarys. Jie patys stojo ir ; 
padarė. Lietuvis iš prigimties — netinginys. Jis padaro 
ir nemato jokio reikalo girtis. Jis nelaukia pagyros. Ge
rai atliktas darbas yra didžiausia jo pagyra. Jis žino, 
kad darbas ji pagirs. Jeigu nepagirs šiandien,-tai pa
girs rytoj.

Lietuvius išmuša iš vagos akiplėšos. Lietuvių tarpe 
jų nedaug, bet užtenka, kad lietuvis užsidarytų savo kiau
te. Akiplėša lietuviui yra svetimas. Tikram akiplėšai lie
tuviai savo kalboje net žodžio neturi. Akiplėša turėtų 
būti žmogus, kuris akis plėšia. Tikrumoje, akiplėša lie
tuvio . sąžinę drasko. Lietuvis yra labai jautrios sąžinės 
žmogus. Jeigu kas drįsta lietuviui sąžinę draskyti, tai 
lietuvis netenka kantrybės. Kantrybės netekęs lietuvis 
savo sąžinę atidaro ir pasako kelias labai dideles teisybes. 
Kai lietuvis garsiai prašneka, akiplėša turi dingti.

Prieš porą mėnesių prašneko Algimantas Gečys, 
aukštąsias mokyklas lankęs inžinierius. Mokyklas jis lan
kė, bet mokslo pagrindų nesuprato. Jis net nežino, kad 
mokytas žmogus turi tiesą sakyti. Jeigu visos tiesos pa
sakyti jis nepajėgia, tai turi pasakyti pačią artimiausią 
tiesą, kiek jis pajėgia, kiek jo protas neša ir širdis pakelia.

Bet Gečys yra mokytas akiplėša. Tiesa jam visai ne
berūpi. Jis gali tvirtinti, kad Vyriausias Lietuvos Išlais

vinimo Komitetas niekad keliems jaunuoliams nepadėjo 
suruošti lapkričio 13 dienos demonstracijų New York

Pasitarimuose dalyvavo VLIKo reikalų vedėjas Juo 
zas Audėnas, leido keturiems jaunuoliams organizuoti 
protesto demonstraciją iš VLIKo raštinės, nurodė, kur 
galėtų pasiskolinti demonstracijai suruošti pinigų, viri 
VLIKo atstovai dalyvavo lapkričio 13 dienos demonstr^ 
cijoje, bet Gečys turi drąsos tvirtinti jaunimo ats*ova~'~ 
kad VLIKas ir ALTas nenoriai padėjo jaunimui su^rg 
nizuoti protesto demonstraciją. Buvęs VLIKo vicepir 
mininkas Juozas Audėnas Naujienų parašytame strąip- 
nyje išdėstė, kuo VLIKas prisidėjo prie minėtos protesto 
demonstracijos organizavimo.

VLIKas pinigų neturėjo ir negalėjo jų paskolin' 
protesto demonstracijos organizatoriams, bet ALTas pi 
nigų turėjo ir paskolino. Antanas Mažeika ir R. Kezyc- 
kreipėsi j Amerikos Lietuvių Tarybą, išdėstė jai savo 
užsimojmus ir gavo stambią paskolą.

Inž. Gečys, norėdamas nužeminti VLIKo ir ALTo 
darbą, Amerikos lietuviškam jaunimui tvirtina, kad šios 
dvi organizacijos nenorėjo padėti jaunimui suorganizuoti 
protesto demonstracijos ir pasisakė prieš Hannafordo 
komercinės bendrovės samdymą Lietuvos laisvės kovai.

Nė vienas lietuvis, norėdamas dirbti su kitomis lie
tuviškomis organizacijomis, nedrįstų taip akiplėšiškai 
meluoti apie VLIKą ir ALTą, kaip tai padarė Gečys. 
Mokslus baigęs inžinierius, matyt, suprato padarytą ne
lietuvišką žingsni ir pasitraukė iš visuomeninių reikalų 
vadovybės.

Lietuviai žino, kad melas turi trumpas kojas. Gečys, 
meluodamas jaunimui, pakenkė ne tiktai bendram lietu
viškam darbui, bet jis labai smarkiai pakenkė ir pats- sau. 
Audėnui iškėlus viešumon šį .Gečioėmelą, kiek jam bus’ 
primenamas'šitas begėdiškas darbas, r

' Lietuviškų akiplėšų nedaug,"bet Gečys ne vienas. Jų 
yra ir Chicagoje. čikagiečiai žino, kad Namų Savininkų 
draugijos nariai laisvu, demokratiniu ir. teisėtu būdu iš
rinko naują draugijos valdybą. Bet nariai neišrinko aki
plėšiškos moters, norėjusios panaudoti draugiją saviems 
reikalams. Akiplėša jau pasiūlė nušalinti iš valdybos iš
rinktą narį, ir Įvesti į valdybą pakankamai balsų nega
vusią akiplėšos draugę.

Bet Chicagos namų savininkai melo, apgaulės ir rin
kimų klastojimo netoleruoja. Jeigu akiplėša būtų drįsęs 
šitokį akiplėšiškumą Įvesti Į namų savininkų draugijos 
rinkimus, tai nariai būtų kėlę viešumon šitokią sauvalę.

Akiplėšoms nereikia leisti meluoti. Melagingus jų 
darbus reikia kelti viešumon, kaip padarė buvęs VLIKo 
narys Juozas Audėnas ir kaip visą laiką darė Naujienos. 
Daugiau balsų gavęs kandidatas negali būti išstum
tas iš valdybos asmens, kuris gavo už anąjį mažiau 
balsų. Jis turi draugijos narių pasitikėjimą, jis pri
valo savo pareigas teisingai eiti. Negalima leisti akiplė
šoms klastoti rinkimų duomenų. Marquette Parko namų 
savininkų draugija turi labai daug priešų, kurie kėsinasi 
Į jų nuosavybes, Į jų Įstaigas, Į jų gerai užlaikytas bend
roves. Priešakyje turi stovėti teisingi ir pasiryžę namų 
savininkų reikalus ginti namų savininkai.

Lietuviai privalo dirbti su senatoriumi Savicku ir 
su aldermanu Brady, ilgus metus gynusiais Įstatymus ir 
saugojusiais Marquette Parką nuo ardytojų. Akiplėšų 
darbus turime kelti viešumon ne tik Baltimorėje, bet ir 
Chicagoje. Vieningiems ir susipratusiems-’ lietuviams aki
plėšos nieko nepajėgs padaryti. Ginkimės drąsiai nuo jų.

1923 metų sausio' 15 dienų lietuviai sukilo prieš prancūzų garnizoną ir išlaisvino Klaipėdos 
kraštą, prijungdami jį prie Lietuvos. Paveiks.e matome lietuvius, žygiuojančius prieš pran

cūzų garnizona.

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS
NEPAPRASTA AUDRA

Lapkričio 21 d. Lietuvos pajū
ryje kilo nepaprasta audra, kuri 
vėliau palietė kitas vietas krašto 
viduje Prie Klaipėdos uosto 
neatlaikęs uragano smūgių, su-' 
dužo. Gibraltaro-tanklaivis “Glo
be Ašimi”.;• ; i -y

Tanklaivis, pakrautas 16,493 
+onų mazuto, lūžo ir krovinys 
išsiliejo į jūrą. Mazutas paskli
do Baltijos jūroje maždaug 140 
tūkstančių kvadratinių metrų 
plote. Juodos dervos sluoksnis 

vietomis siekė 30 centimetrų. Jo 
lopas pasklido uosto rajone. 
Melnragės ir Girulių pliažų pa
kraštyje. <.

Vienu laiku pasklidusį mazu
tą. (naftą) rinko per 1,000 darbi
ninkų, naudodami 170 laivų, 
buksyrų, katerių ir asenizacijos 
mašinų. Pastarosios buvo atvy
kusios iš ne tolimų miestų, kaip 
Kaunas, Alytus ir kt.

Lietuvcfe rudenį neppasitai
kydavo tokių stiprių vėtrų, koka 
lapkričio paskutinėmis dienomis 
oraūžė ne tik papjūtyje, bet ir 
Vilkaviškio, Raseinių, Šilutės ir 
Utenos r* jonuose.

Sturmas vėjas. lenkė me
džius. nešė lengvesnius daiktus. 
Vėliau vėtra sustiprėjo iki ura- 
earfnės. Šilutėje, Palangoje ir 

Vilkaviškyje vėjo greitis siekė 
30 metrų per sekundę, Vilniuje 
— 26 m. per sek.

Tokių vėrų Vilniuje neužregi
struota per kelis šimtmečius. 
Pajūryje stiprūs vėjai būna 
dažniau, bet Šilutėje lapkričio 
mėn. buvo pirmą kartą.

Vėtra, praūžusi Raseinių, Ute

nos ir Lazdijų rajonuose daug 
kur nuplėšė namų ir ūkinių pa
statų stogus, išvertė medžius. 
Sugadintos elektros linijos ir te
lefono laidai,
“Tiesoje” spausdinama oro 

progrozė lapkričio 25 d. kalbė
jo apie “vakarų vėjus”,- kurių 
greitis vietomis iki 24— 29 met
rų per sekundę. Temperatūra 
4—6 laipsnių šilumos. Stiprūs 
vėjai tęsėsi bemaž lapkričioikio 
pabaigos. 1

Uraganas atėjo nuo Škotijos ir 
Šiaurės jūros, kur jis sugriovė 
naftotiekio platformą ir; padarė 
daug kitų nuostolių. - ■
JŲOZuf GRUŠUI—80 METŲ
Kauno, Kalniečių gatvėje sa

vo mediniame namelyje gyve 
nąs rašytojas ir dramaturgas 
Juozas Grušas, lapkričio 16 die
ną atšventė savo amžiaus 80 m. 
sukaktį.

Gimęs 1901 m. lapkričio 16 d. 
žadžiūnų km., Šiaulių vis., Juo
zas Grušas 1924 m. baigė Šiaulių 
gimnaziją ir 1930 m. Lietuvos 
universitetą. 1925 m. pradėjo 
spausdinti savo kūrinius bei 
straipsnius. Keletą metų buvo 
Mūsų Laikraščio redaktorius, 
1938-39 m. buvo Liet. Rašytojų 
d-jos pirmininkas. 1928 m. išlei
do novelių rinkinį “Ponia Ber- 
tulienė”, 1925 m. buvo išleistas 
jo žymiausias prieškarinis roma
nas “Karjeristai”.

Karo metu likęs Lietuvoje, J. 
Grušas vėliau susitelkė išimti
nai dramaturgijoje. Parašė isto
rinę tragediją “Herkus Mantas”, 
kuri buvo atžymėta respubliki
ne premija ir pastatyta Kauno

miesto teatre. Po to parašė dar 
keletą dramų ir komedijų, ku
rios yra statomos įvairiuose Lie
tuvos teatruose.

Už nuopelnus literatūrai, 8G-tc 
gimtadienio proga, jis buvo L. 
Brežnevo apdovanotas Darbo 
raud. vėliavos ordinu.

(Iš E. Lietuvio)

. — Soyiętų kariai nepatenkinti 
gen. Jaruzelskiu, kuris atsisakė 
imtis griežtų priemonių prieš 
streikuojančius darbininkus: Ru
sai nori, kad keli streikuojan
tieji lenkai būtų griežtai Bau
džiami, beį , Jaruzelskis kol kas 
tai pįsisakd’daryti..

MIEGAMOJI PILIULĖ 
PAVOJINGA SVEIKATAI

WASHINGTON, D.CV—Dau
gelis vyrų ir moterų naudoja 
miegamąsias piliules, kai negali 
užmigti ir tinkamai pailsėti. Bu
vo gydytojų, kurie patarė mie
gamųjų piliulių nevartoti, bet 
jos buvo, “naudingos”, tddėl 
dauguma pacientų jas paimdavo.

Miegamąsias piliules -pradėjo 
naudoti net Aukščiausio teismo 
teisėjas William H. Rehinquist. 
Kartais jo nervai būdavo tiek 
įtempti, kad jis pradėjo naudoti 
piliules miegui. Bet teisėjas nuo 
jų tiek susirgef, kad jam teko iš
tisą mėnesį praleisti ligoninėje. 
Tiktai specialistai nustatė, kad 
jo ligos priežastimi buvo miega
mosios piliulės.

Miegamosios piliulės ištirtos 
geriausiose laboratorijose ir nu
tarta neleisti jas vartoti, tvir
tina Sveikatingumo sekretorius 
Richard Schweiker.

J. Klauseikis

PASTABOS APIE BR. RAILOS 
NUSIBASTYMUS

(Tęsinys)
Taigi, manydamas, jog tikrai yra naudinges

nių knygų, kurias reikia paminėti, bet ir apie 
versmes rašau, nes toji knyga, aip savotiškai bu
vo losangeliečiams pristatyta, yra koresponden
cijos tema.

APIE KREMLIAUS REŽIMO IŠPERĖTUS 
MENININKUS.

1963 nu balandžio 10 dienos numeryje “Dir
voje” yra akimirkos — “žūtbūtinės kovos bū
das”. Kaip ir kituose ano meto straipsniuose, Br. 
Raila aštriai rašo prieš betkokią koegzistenciją, 
prieš bendradarbiavimą. Ir kerta šitaip:

“Taigi, ne tik nėra nė mažiausio pagrindo 
kalbėti apie sovietų norą “ideologiškai koegzis
tuoti” su Vakarais ar jų tarpe ir su lietuvių po
litiniais emigrantais, bet būtų lygiai tuščia ir 
net paika svaičioti apie kokį nors draugišką, 
žmonišką ar lietuvišką koegzistavimą su Krem
liaus režimo išpenėtais suvietiniais menininkais.

Žincma, laikas prabėgo, daug kas pasikeitė. 
Rašęs, Jčg negalimi svaičioti apie lietuvišką ko
egzistavimą į ' Kiemliaus režimo penėtais me
nininkais, Br. Raila pasikeitė ir buvo vienas iš 
K emliaus režimo valandoj Lietuvoj išaugusio ir 

Kremliaus j Ameriką atsiųsto solisto V. Dauno
ro koncerto rengėjų. Tad nėra abejonės, jog anais 
metais “Dirvoje” spausdintas straipsnis į “Vers
mių ir verpetų” knygą toks nebetiko. Autorius 
jį pritaikė šiems laikams, įterpdamas sakini, ku
rio “Dirvoje” nebuvo:

»
“Mes, kaip lietuviai su lietuviais, galim koeg

zistuoti ir bendradarbauti tik taip ir tiek, kiek 
abi pusės norėtumėm ir sugebėtumėm išsilenkti 
Kremliaus ir kompartijos apynasrų”.

Gražiai pakeitė Br. Raila savo prieš ben
dradarbiavimą pirmykštį nusistatymą, bet tas 
pakeitimą nusakąs sakinys tikrai nėra rimtas. 
Kremliaus valdomoje Lietuvoje išaugusieji me
nininkai, jei jie nenori atsidurti į beprotnami, 
jei nenori iškeliauti į Sibirą, negali '‘išsilenkti 
Kremliaus ir kompartijos apynasrių”, nes jie 
Kremliaus ir kompartijos yra vedžiojami, įsaki
nėjami, kur jie turi keliauti, ką dainuoti, kaip 
elgtis.
NEIŠPJAUTAS UŽKRĖTIMAS PERSIMETĖ 

Į PJOVĖJĄ '
1963 m. vasario 15 d. “Dirvoje” akimirkose 

polemizuojama su Leonu Sabaliūnu — “Svar
biausia anais metais”. Br. Raila iškelia, kaip ko
munistinis priešas su savo propaganda veržiasi 
į lietuvių išeiviją. Siūlomą bendradarbiavimą jis 
pavadino užkrėtimu, o kai jis pats į bendradar- 
biautojus perėjo, be abejo, prireikė ir anų metų 

straipsnį į knygą dedant keisti. Išleistas coks 
sakinys:

“Tai be abejo buvo ryžki, ir gera beveik vai
singa sustiprintos priešo veiklos pradžia. Jei šis 
užkrėtimas nebūtų išpjautas pradžioje, apnuo- 
dijimas už dešimtmečio bus daug stambesnis ir 
gal nepagydomas”.

DRUMZLINAS VANDUO IR JO 
LAISTYTOJAI

1964 m. sausio 22 d. “Lietuviška ir sovietinė 
įtampa” Br. Raila “Dirvoje” ne tik polemizuoja 
su “Margučio” bendradarbiu K. Stropum, bet jį 
kvislingams priskiria, jo raštą pavadina tipinga 
kvislingiška kalba. Margučio autorius siūlė ne
sibijoti okupanto ir jo bendradarbiavimo siūly
mų “ryšiams su kraštu” išplėsti. Br. Raila tą siū- 
mą kovingai atmetė.

Ir tasai Bn R. straipsnis įdėtas į knygą 
1964 metų data, bet pakeistas.

‘‘Dirvoje” yra toks sakinys:
“Gali būti ir dažniausia gyvenime būna įtam

pa tarp sparnuotos laisvės ir šukalkėjusios tra
dicijos, bet į šiuos du pažangumo genezės ele
mentus neįeina ir jiem nepriklauso vienas ypa
tingas, visai atskiras ir labai -drumzlinas miesto 
požeminių vamzdžių skystimas, kurį kartais pra
deda ir viešumoje laistyti įvairių rausvumo at
spalvių kvislingai, kolaborantai, bendradarbiau- 
tojai ir ryšininkai, apakę ‘liberalai” ar per di
delių ir žlibų akių joneliai durneliai”,

Knygoje iš to sakinio yra dingę žodžiai “ben- 
dradarbiautojai ir ryšininkai”. Komunistų Lie
tuvoje leidžiama spauda jau yra rašiusi, jog Br. 
Raila yra perėjęs į bendradarbiautojus, vadina
si, jis irgi turėtų būti vienas iš tų, jo paties 
žodžiais remiantis, kurie kartais pradeda ir vie
šumoje laistyti tą labai drumzliną skystimą. Ta
čiau, atrodo, Br. Raila nuo to darbo kratosi, to
dėl knygoje nebepakartojo, jog beodradarbiau- 
tojai ir ryšininkai yra to skystimo laistytojai.

M. BIRŽIŠKA GERBĖ RAŠTĄ IR JO 
SKAITYTOJUS

Pakeitimų Br. Raila yra padaręs ir daugiau. 
Straipsnių autorius turi teisę savo raštus keisti, 
pertaisyti ar papildyti, bet jis neturi teisės skai
tytojus apgaudinėti. Br. Raila prieš keletą me
tų rašytus straipsmis pakeitė, bet net įsakmiai 
pabrėžė, jos jie anais meteis parašyti, nieke ne
užsimindamas apie pakeitimus.

K. Galmantas pirmas “Draugo” dienraštyje 
iškėlė, jog akimirksnių kronikos yra įgavusias 
naują ar išvalytą drabužėli. Esu girdėjęs ir net 
tokių nuomonių, jog Br. Raila pats savo raštus 
suklastojo: išbraukė, papildė, bet padėjo senatą 
datą. Kiti sako, jog tai tik paprasta cenzūra, pa
ties autoriaus atlikta. Aš linkęs tai vadinti pri
taikymu šių dienų “dvasiai”. ■

(Bus daugiau)
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Žmonių ir gyvulių sielos
Be į argi nors kelias iš tų doktrinų nėra skelbjasnos Biblijoje? 

Nė! Ant laimės, jos nėra. Nė viena iš jų bįti tikra, jei 
bent mes priimtume šėtond melą kaipo tieąos bet pa
tyrėme, kad jis yra suvedžiotojas ir kad tokiu savo elgesiu jis 
Suvedžiojo visą pasaulį.

Natūraliai žmonės svajoja apie amžinųjų kančių jausmų ap
svaigimą, nes mums buvo taip ilgai pasakojama, ir taip daug mo
kytų žmonių sakydavę kad tai esą Biblijos mokslas. Taigi, jsiti- 
kinurfas, kad Biblija nemokina tokios Dievą nupeikiančios vidur
amžių dogmos, yra būtinai reikalingas, jei norime turėti protingą 
pagrindą tikėjimui ir pasitikėjimui įkvėptuoju žodžiu.

Kurie dormtės, prašome parašyti atvirlaiškį. Gausite dovanai įvairių 
knygą, padedančių suprasti §v. Raštą

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI
5421 S. Mozart St., Chicaųo, IL 6063?

I

Maiosios Lietuvos patriarchas Martynas Jankus

- 1?44 metais Sofija Lu- 
vn-kai ė . Jasaitienė aktyviai 
dą'yvaųj* iydų f’flbėj:nr>o labai 
navoiįneųje veik loja. O jos se- 

Gus Lukauskaitė - Poikie- 
*■ $’ 1956 m® kis iš dešini-

• u tremties Sibire, 1976 
I ” etais su kitais drąsuoliąis įą-

LAIDOTUVIŲ DIREKTOR’US

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LaIDo

— GORDON Fu

‘e'•b* Jienem-

SOFIJAI JASAITIENEI MIRUS

rei 233-5893

OR A< B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 W»t 103 rd Street 

Valandos pagal susitarimu

•''R. H1ANK PLECKAs 
OPTOMETRIST AS 

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71* St. Td. 737-5149 

rikrirįjB akis Pritaiko akinius 

<r 'contact iense*’’

Sofija Jasaitienė
Or LEONAS SEIBUTKt

j P. m. -spapio 21 d. Dorcheste- 
'• ryje, JAV, širdies smūgio ištik
ta mirė žinoma visųomoenės vei 
kėja ir Nepriklausomybės kovų 
partizanė Sofija Lukauskaitė * 

. Jasaitienė.

Sofija Lukauskaitė gimė 1901 
' m. kovo 29 cL Šiaulių advokato 

Stasio .Lukausko ir dantų gydy- 
> tojos Elenos Ziabickaitės-Lukau 
i skienės šeimoje. Lukauskai, da

lyvavę tautinėje veikloje, 1902 
metais už lietuvių literatūros 
platinimą buvo ištremta į Rusi
jos gilumą, iš šur grįžo į Šiau
lius tik po 2 metų. Maža Zulė 
pradžios mokslą išėjo privačioje 

: A. Birutavičinės mokykloj, 1913 
m. įstojo į Šiaulių mergaičių 
gimnaziją. Karui kilus, 1914 m 
Lukauskų šeima evakuavosi j 
Petrapilį,kur Zulė tęsė mokslą ir 
pergyveno revoliuciją. Vėliau 
persikėlė į Maskvą,o iš ten 1918 
m. grįžo į Šiaulius. Čia ji 1919

INKSTŲ, KŪSLĖS IS 
■PROSTATOS CHIRURGIJA 
2856 WEST 63rd STREET 

'alandos antrad. 1—4 popiet 
tetvirtad. 5—7 vaL vak 

Ofiso telefonas: 776-2880, 
RasideacHai 448-554i 
r

Prostatos, inkstų ir Slapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
SL Petersburg, Fla. 33710 

Tel (813) 321-4200

p’~moie laidoje baigė gim- 
■'azi ą, kurią tuo pat laiku bai- 
ė ir keli kiti busimieji visuo- 

I men; p inkai: O ir Z. Putvins- 
kaitės. Pr. Vainauskas, St. Kuz- 
Minskas ir kt.

Nuo 1920 iki 1923 m. St Lu- 
kauskaįtė studijavo Berlyno 
■ r.ųdwir|3chaftliche Hochscfru- 
in. kuria baigusi ir atlikusi prak. 
ką, 1924 m. išvyko vienerjems 

"e^ams į Daniją žemės ūkio ko- 
•meracijai studijuoti.
Baigusi studijas, ji dirbo “Vie- 
iriu Galvijų Gerinimo Draugi
oje” ir aktyviai dalyvavo Šiau
lių visuomeniniam gyvenime: 
r ietuvos Vaiko D joje, Gyvulių 
G’obos D-joje, Šiaulių m- ir aps. 
Čigonių kasoje, visur eidama 
v- q.ovaųjamas pareigas.

1925 m. bal. 13 d. ištekėjusi 
už dr. med. Domo Jasaučio, iš
augino du sūnus ir dukterį Ele. 
ną, buvusio VLIKo piprm. dr. 
J. K. Valiūno žmoną. Kilus an
tram pasauliniam karui, kaip ir 
hitems šeimoms, Sofijos Jasai. 
’ enęs artimiesiems teko pergy
venti daug nelaimių- Jos vyras, 
dr. D. Jasaitis buvo suimtas iš 
e-Tėe. pirmiau NKVD-tų, o vė
liau ir Gestapininkų. Laimingu 
būdu iš kalė'imo abu kartu pa
vyko išsilaisvinti. "Vokiečių oku
pacijos metais jie daug prisidė
jo prie žydų gelbėjimo.

1044 m. liepos mėn. raudona
jai armijai artinantis prie Šiau-

qs nepa.prąs'ą drąsa ir patrio 
iškurną Ji h^dan a 18-ko' me

tų amžiaus gimnazistė, įsijungė 
lietuviu pąrtizanų būq. Tas 

buvo J919 m. rudenį, kai Šiau
lių apylinkėse Šeimininkavo ber 
montininkaį, o mųsu kariuome
nė saugojo frontą prie Radviliš
kio. Tada Šiauliuose įsisteigė 
Partizanų štabas, kurį sudarė 
K. Bielinis — pirm., VI. Požėla

“jyvbes sky?įeijs i^eėėja. Sofijos 
Lkaųskaitės, Zule vadinamos, pa 
reiga buvo rinkti žinias apie 
oriešo kariniu pajėgų judėjimą 
ir pranešinėti Lietuvos kariuo 
menės vadovybei. “Lukauskaitė 
si reikalą sutvarkė nuostabiai 
jreit”, — rašė K. Bielinis. Tai. 
kininkais ji buvo pasirinkusi sa
vo gimnazijos draugus A. Ma
čiūną, J. Ąvižonį (vėliau — abu 
inžinieriai) ir kelis kitus.

“Pranešimams 20 — 30 km. j 
kariuomenės štabą nunešti rei
kėdavo labai patikimų žmonių. Ir 
Šią operaciją organizavo žval
umo viršininkė, atliktinai ke
lionei į Radviliškį susiradusi pa 
■ik’mų moterų”. — Su pagarba 
K. Bięlnis atžymi jų darbą, pa- 
stebėdamas, kad “jeigu kur; 
nors tų moterų butų patekusi į

UER K KAUSTYMAI

Lei dim* i — Pi In* *pdr*ud* 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Ch a r g* 
ir VISA korteles.

R. t ERĖ NAS. TtL 925-8063

R. VILIAUS
Apdraustas perkraustyma* 

iš įvairių atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1832 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS

JADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

šeštadieniais ir sekmalieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vah ryto. 
Stoties W0PA - 1490 AM 

transliuojamos iš mūs^ sfvdtjoi 
Marquette Parka.

Vedėja —. Aldona Daukus 
Telef.: 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE 
CHICAGO, IL 60629

® ^Lietuvos Aidai’1

KAZt BRAZD2IONYTŠ

Kasdien nue pirmadienio iki peak 
tadienio 8:30 vaL vakaro.

Visos laidos Q WCEV stotie*.
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla, U3Q v»k p«.
ii WTIS stotie AM b'ata.

Ž646 W. Tpt Street

Hbwoa 6062f 
TdeL 778-5374

’ - Lietuve^ e ir ligiiol 
*-At— ‘o korpiteto narė.
Kaip vi«a Lukauskų šeima, 

.T^ri^enė buvo įsitikinu 
’’ >—«A-a'ė. Tas taėiaų 

kl’-.r’ė lai rražiai sugyventi 
<v>vo vyru, dr- Oomu Jasąi- 
kuris buvo žymus krikščio- 

ę?vo vytu d’*. Oomu Jasačiu, 
kuri t buvo žypus krikščio
niu der'okratu veikėjas.

SA JasaiSenė palaidota šalia 
'•avo ^.-yro New Yorke.

J. Vilčinskas

St. Petersburg. Fla.
St. Petersburgo "Saulės” 

lituanistinės mokyklos vedėja 
M. Peteraitiepė praneša, jog 
Kalėdų eglutės programa įvy
ko gruodžio mėn. 19 d. mo 
kvkles patalpose. Programą at
liko mokyklos mokiniai. Tė
vų komiįeto nariai išdalino 
vaikučiams Kalėda senelio pri
siųstas dovanėles. Mokiniai sa
vo tėveliams įteikė specialius 
šv. Kalėdų sveikinimus su sa
vo įrašais, pridedant pažymių 
knygelę, su išeitu trimestre 
moslo įvertinimu,

JAV LB St. Petersburg© apy
linkė šiais mokslo metais mo- 
kvklos išlaidoms yra davusi 
8100. Po 8100 taip paį auko
jo: mecenatas M Karaitis, D. 
ir dr. K. Bobeliai ir Jūra Bo
den. S. Vaitienė mokyklos vai
kučiams padovanojo savo dar
bo Kalėdų eglutės papuošalų 
-šiaudinukų.

Visuotiniaine tėvų 
me nutarta 1982 m. 
merų 3 d. Lietuvių

susirinki- 
balandžio

. . -e-r - t • ■ - - _________ --■ -« klube su-
priešo rankasTtartbkiai kelias į ruošti lituanistinės mokyklos 
kapines būtų buvęs trumpaps.” pokylį. Programų atliks mo-

Drąsa turbūti buvo Lukauskų 
šeimos būdo bruožas, nes Zulės 
levai dar šio šimtmečio pradžio
je dirbo pavojingą revoliucinį; 
darbą, siekdami Lietuvai lais-

:u p. p. Jasaičiai pasitraukė j vės. Stasys Lukauskas ir Elena 
Kakarus. Vokietijai kapitulia- Lukauskaitė dalyvavo garsioje

Liepoj aus byloje 1902 m. vasa-

kyklos mokiniai iri .kviestieji 
talkininkai.

1729 South Haisted

Tel. 226-1314

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO JSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tel. 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

"trys moderniškos koplyčios
AIKŠTĖS AUTOMOBlLiAMb PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME

vus, S. Jasaitienė dirbo L-R.Kr.
vyr. Moterų Komiteto pirminiu- ( rio 27 d., kartu su kitais 19-ka 
re, Tuebin^e e, o 1950 m. per-, “revoliucionierių” buvo nuteisti 
sįkėlė j JAV. . w

Prieš septynerius metus, ra-
'vdamą Sofijai Jasaitienei 75 m
jubiliejaus proga, pažymėjau

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted Stn Chicago, IL 6060*8

Midland Savings ^tar
nauja taupymo .^mt; 
pastoly reikalus visos mū
ri apylinkės. Dėkojama 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. M«s norėtu
me būti unins naudingi 
aU-tvie.

SąskaiU* apdrėbto* 
Mu $<000 

**57 9Į. 6? STREE>
Chicana. U. 60^2 

Ta' R25-74W
W^.SQ- Haslem av 

8T'«»evi(’w, u. VMx: 
t«l. 598-9400

Paybook Savings.

ii

£

už lietuvių literatūros platini
mą. Lukauskai buvo ištremti

DENTURE WEARERS
A major 

, advancement ' ®

vHlON GRIP 
' 9E ADHESIVE 

-mon holds 
i- to 4 days

1424 South 5Uth Avenue 
Uicero, ILL. 6065(i 

1'ei 652 o24o

iHJJV laįdujimv i

Patarėjai u laidujiiuu dnekiuriai

JEAN VANUE ir uEUKue suima.

AikStea automuJuiliauib paaiatyu

MIDLAND
ĄND LOAM ASSOCIATION 
<040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254-4470

TZCXNOLQSY
ON THE MOVE,

The Ironclad And The Laser f
The tJ.S.S, Monitor — 

the famed Civil War ironclad
— tank a century before the 
laser vaa invented. But re
cently, a powerful laser took 
part in a research program 
aimed at recovering and pre
serving the historic warship.

Scientist* at the United 
Technologies Research Center, 
East Hartford, Connecticut, 
used a 10,000-watt industrial 
laser to eut apart a section 
of the Monitor's hull plating. 
The bamade-encrusted relic
— measuring about three by 
ftmr feet in rise — was re
covered last Rummer near Cape 
XaUeraa* North Carolina, at 
the site where the Monitor 
tank during a storm on New 
Year’s Evet1862. The 
Monitor'? resting placa was 
tacevered in 1973.

The of hull plate was 
f^t into II sample 
wch about 12 inchesi square.

A laser was chosen for tM 
job because it doesn’t pro
duce vibrations that might 
have damaged the fragile 
specimen.

The samples win be ana
lyzed to provide information 
that will help in planning the 
excavation, recovery, trans
portation, and preservation of 
the Monitor’s remains. North 
Carolina’s Department of 
Cultural Resources is working 
with the National Oceanic 
and Atmospheric Administra
tion to develop the plan.

The Monitor is remem
bered for rU duel with the 
larger Confederate ironclad, 
C S S. Virginia, better known 
as the Merrimack. They fought 
an inconclusive battle on 
March 9, 1862, at Hamptew 
Roads, Virginia. Even though 
neither ship won, the standoff 
provided a much needed pay* 
cbological uplift to the Union-

The U.S^. Manitou left, and the CS S. Virginia (Merrimack) 
meet ia the first baffle of irondad warships on March 1,1862. 
(WuMastioo courtesy of North Carolina Department of 
(teltUEai Resources.)
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IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS

■p

A. Zujus

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

P. NEDAS, 4059 Archer Avtnue, 

Chicago, III. 60632. T«l. YA 7-5996

RASČIAUSKAS TAPO 
MILIJONIERIUMI

NAUJA NAMŲ SAVININKŲ 
DRAUGIJOS VALDYBA 

PERIMS PAREIGAS

g Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

Cho 
gies

222 WEST CEXMAK ROAD
PSmE fy.-MsdirS

BOvaSt Hox.Tut

IF YOU DRIVE AT THE 
SPEED ST 

THE R/GRF LANE. ®

Raul Capablanca, ketvirtasis — 
Aleksanaras Aliechinas (ne Alio- 
chinas, kaip kad kai kas ma
no), penktasis 
Etiwe

JOHN GIB AITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

A, T VERAS
Laikrodžiai ir brangenybfe 

Pardavima* Ir Taisymas 
2646 w««1 «9fh Street 
TU. REpubllc 7-1941

VALDIS REALTY 
2644 W. 69th St. 

(Lithuanian Plaza Ct.) 
737-7200 arba 737-8534

dr. Maghielis 
nemanykite, kad galū- 

is” prikergta jo vardui su-

— Brighton Parko Lietuvių 
Namų Savininku Draugijos vaL

Dr. A. J. Gussen 
grožis.

financing
AT CUR 10W RATS

g Su $15,000 pirkėjui proga 
Marquette Parke gauti labai 
švariai užlaikytą mūrinį namą, 
nes pardavėjas duoda paskolą 
seniau imamais procentais.

■AMERICA
/. iGOCl

A. s»
t5S<

(sekmadienį) 2 vai. po pietų, 
Šaulių salėje (2417 W. 43rd St.). 
Nariams dalyvavimas būtinas 
Po susirinkimo bus vaišės.

Draugijos Valdyba

Hemai. Ž»«n4 — e* rd* v Imu!
UAL ESTATE FOR SALI

Ktnud, žmni — Pardevimet 
KKAL ESTATE FOR SAL*

— A. Čepulis, iš Bridgeporto, 
Chicagoje, sveikina visus drau
gus bei pažįstamus su Naujais 
Metais, pridėdamas $10 Naujie
nų paramai. Ačiū.

išmokėto daugiac taip AŠTUONIS MILIJONUS dolerii 
sodrauQu savo nariams.

RENTING IN GENERAL
Nuomos

čempionas, čempionų čempionai buvo vadinami Lie
tuvoje.

REZIDENCINIŲ IR PAJAMINIŲ 
> NAMŲ PARDAVIMAS.

INCOME TAX
INSURANCE NOTARY PUBLIC 

Skambinti tel. 436-7878 
2951 West 63rd Street

— St. Petersburg© Romo Ka
lantos šaulių kuopa atsiuntė 
Naujienoms paremti $15. ^Dė
koj am.

DANTYS, 
Kietais viršeliais
Minkštais viršeliais, tik__

Dr. A. J. Guasen — AUKŠTA KULTŪRA

AdVOKStAS

GINTARAS P. ČEPtNAl
Darbo nlandoc nuo 9 r*L ryt* 

iki 6 TiL vak. SeStadieni nnv 
P vai. ryto iki 12 vai <L 

Ir pag&l «uiritarimą
TU. 776-5162 arta 776-51M

X64S We*t 63rd StrtM
ChleMFo. m- 60621

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu.
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai.
J KLAUDIJUS PUMPUTIS ' 

4514 S. Talman Ava.
TeL 927-3559

Šu. Vardo bažnyčioje gruodžio 
20 d. buvo atnašautos šv. mišios 
už a. a. Pasaulio Lietuvių Ben- 
duomenės pirm. 
31 ašie Barzduko 
tą pamokslą pasakė 
Balkūnas.

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVI. -•• 
TeL 523-8775

• 2 vyresnio amžiaus žmo
nėms žiemos sezdnui.

Rašyti:
Mrs. Bernice Sandaras
4814 S.W. 47th Lane
Fort Lauderdale, FL 33314 
Tel. (305) 583-0818

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Katalikų Moterų Sąjungos 7( 
kuopos pirmasis š. m. susirinki
mas įvyko sausio 13 d., vidur, 
dieni, tėvu pranciškonų patai 
pose. Po susirinkimo narės, vieš
nios ir svečiai pietavo 
House” restorane.

Kuopos oaldyba

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yrs. senJausiM, didžiausi? Ir turtingiausia lietuviu tratemalmė cr- 

lietuviams ištikimai zamauįaati jau per 92 metus.'
* „ *

SLA — atlieka kultūrinlor darbus, gelbsti tr kitiema, kurie mos 
darbus dirb*.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMA1S.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: j ■'

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

Chicago, DU TeL 847-7747

ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik____

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

yUX/LL RUN INTO TROMflUT IF 
THERE'S A SJJOOEN STOP WHILE? 
XX/RE FOLLOW! M G TOO CXOGELV^,

\^l//

— Marquette Parko Lietuvių 
Namu Savininkų Organizacijos 
metinis susirinkimas įvyks sau
sio įnėn. 15 d. 7:30 vai. vak. Bus 
naujos valdybos pristatymas, 
pareigų perėmimas if daug nau
jų sumanymų. " J. Skeivys

Lietuvių Tauragės klubo 
metinis narių susirinkimas įvyks 
sausio 21 d. 2 vai. popiet šaulių 
namuose, 2117 W. 43rd St. Na
riai prašdmi dalyvauti, nes bus 
renkama nauja valdyba. Pra
šom atsinešti nario knygutes. Po 
susirinkimo — vaišės. V-ba

M. f i M K U S
Mrtuy PwWk ’•

INCOMi TAX SERVICE
4259 5. Maplowood. Tol. 254-74$ 
Taip pat daromi vertimai, gimlnh 
Iškviatimai, pildomi pilietybės prs 

tymai Ir kitokį blankaL-

. MIRĖ MAKSAS (MAX) EUWE

Jungtinių Amerikos Valstybių 
oficialus šachmatų žurnalas 
Chess Life š.m. vasario mėnesio 
laidoje (žurnalas spausdinamas 
pastaruoju melu vienu mėnesiu 

-anksčiau) pranešė, kad 1981 m 
lapkričio 26 d. mirė penktasis 
pasaulio šachmatų čempionas, 
matematikos profesorius, dr. 
Max (Maghielis) Euwe, sulau
kęs 80 metų amžiaus, ši, šiuo 
momentu visiškai netikėta, žinia 
kažkodėl nebuvo pasirodžiusi 
nei Čikagos, nei New Yorko di
džiuose laikraščiuose. Nebuvo 
nei gruodžio mėn. Chess Life lai 
doje: tai suprantama, nes, kaip 
minėjau, Chess Life žurnalas 
spausdinamas vienu mėnesiu 
pirmyn ir'jau buvo paruoštas 
lapkričio' pabaigoje.

Dr. M. Euwe buvo pasaulio 
čempionas nuo 1935 m., kai bu 
vo laimėjęs šį, aukščiausią šach 
matininko titulą, iš Aleksandro 
Aliechino minimaliu rezultatu 
+9—8, iki 1937 m., kai A. Alie
chinas, visiškai nutraukęs alko 
holinių gėrimų naudojimą (dėl 
alkoholių, o ne dėl ko kita, jis 
pralaimėjo pirmąjį mačą), susi
grąžino pasaulio čempiono titulą, 
laimėdamas +10—4 (!) rezui 
ta tu.

Velionis dr. M. Euwe buvo lietuvinti, o ne, tai, turbūt, olan- 
faktiškai FIDE (Tarptautinės diškas vardas. Kiliems, išskyrus 
šachmatų Federacijos) steigėjas Kapablanką, aš prikergiau lie- 
ir penktasis, kaip jau minėjau, ‘ tuviškas galūnes, nes šitaip tiė 
Pasaulio '
eilė yra šitokia: pirmasis — Vil
helmas šteinicas, antrasis — 
matematikos daktaras Emanue
lis Laskeris, — trečiasis Chose

— Emilija Norvilas, iš Water
bury, Connecticut, užsisakė 
Naujienas vieneriems metams, 
širdingai dėkojame naujai pre- 
numeratorei.

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta. 

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell 

Ave.. Chicago. IL 60629.
PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

KAS’ SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, "Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis;

Knyga su formomis gauna, 
ma Naujienų administracijoje.

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

DON’T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
FOLLOWING DISTANCES.— S •

apdraudžia pigiausiomis kainomis S^A neieško pelno, 
runns patarnauja tik savišalpos pagrindu. - < r

Kiekviena*, lietuvis ir lietuviu drangas gan
Susivienijime apsidrausti iki S’.O.OOO

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimu^

MINTYS IR DARBAI, 259 psU liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
misirupinima

Kas dar nepaaukojo šiam svar 
biam reikalui, prašome savo au
kas įteikti aukų rinkėjams prie 
specialiai tam reikalui skirtų 
staliukų.
buvo ppateikta daug klausimų.

Lietuviu iiertdrucmenė

@ 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar- 
ųuette Parke. Sena kaina $52,000

—J. Grybienė iš Solana Beach, 
Calif., pratęsė prenumeratą ir 
pridėjo' $20 Naujienų paramai, 

r ateitininko Į Nuoširdi padėka.
ėlę- Pritaiky- į — j Rudzinskas, iš Union 

pre. Jonas pjer> Mich., pratęsė prenumera- 
■ tą vieneriems metams ir pasky 

aujienoms paremti.

SAVINGS... 
ths bsst vzsy to sswjesulart^

Dr. K. Ėringis. 'neseniai pasi
traukusio iš okup. Lietu.vos, pra 
nešimo Lietuvių klube gruodžio 
16 d. išgirsti susirinko opie 150 
lietuvių. Pranešimui vadovavo 
A. Armalis. Dr. Ėringį pristatė 
A. Rudis. Pranešimas apie pa
dėtį okupuotoje Lietuvoje buvo 
gilus. Po pranešimo prelegentui 
buvo patiekta daug klausimų. 
Pats prelegantas pasitraukė 
tremtin, nes nepakentė nuola- 
tinęs tautinės, moralinės bei pro 
fesinės priespaudos. Naujam 
tremtiniui suaukota S615.

Pabaigoje visi buvo pavaišin
ti kavute.

— Jchn Jckubonis, iš Mar
quette Parko, Chicagoje, užmo-: 
kėdamas Naujienų sąskaitą, pri
dėjo $50 Naujienoms paremti,: 
Nuoširdi padėka 
paramą.

— Cicero jūrų šaulių kuopa 
“Klaipėda”, per A. Paulauską, 
atsiuntė $25 Naujienoms pa; 
remti. Dėkui. r

K v i(*c i ame skaitlingai 
vauįi narius ir visus tiki 
sius, ka<i i' 
prie liiLijos. 
pabeudravim: ; p: r

Vakaro programą
A. Karniaus paruoš^ l.c 
dalyvaujant sakytojai, du 
t orėms ir klubo ere : :. 
loja A. Kamiene nukėlė 
į gimtuosius namus, pai 
Kūčių reikšmę ir prasmę 
ras pagiedojo dvi kalėdines j 
mes, akompanuojant muz. 
Armonui, o S. Vaškienė ir 
Jurgėlaitė padeklamavo Z. 
velio ir B. Brazdžionio eilėraš 
čius. Baigus montažą, visi daly
viai kartu sugiedojo dvi kalėdi 
nes giesmes-

Sceno į e s: < >vėjo 
>ta l.ėtuviškais 

Kūčių valgius P- 
šeimininkė M. Juo-

. — Dėkui B. VaSviliui, iš St 
Petersburg, Fla., už prenumera 
■os pratesimą, $10 Naujienom;

tikinčiųjų susirinkimas 
sausio mėn

F« Zapolis. Afenf
W. ?5th lt I ’ 

Evarff. Fitrk, III, 
^0642, . 42^1654 ki

Lietuvos pasiuntinybės rūmų 
remontui sekmadien

A'ių klube dar
a sausio mene-

Keliautojas Vladas Rasciaus- 
kas, bevažinėdamas po Pietų 
Ameriką, apsistojo Brazilijoj, 
Rio de Janeiro mieste. Atviruke 
šitaip rašo:

“Parašiau sveikinimą Brazili
joje, bet atviruką paleidžiu Ar
gentinoje, kur dabar spaudžia 

j vasaros karščiai. Turėkite galvo- 
! j e, kad atvirukas eina iš milijo- 
I nierių krašto. Iš .pirmos dientt 
j Brazilijoje ir aš tapau milijonie

riumi. Išsikeičiau $200 ir gavau 
lygiai du milijonus kruzeirų.

Pradžioje bijojau išžengti iš 
banko su tokia didele -pinigų su
ma. Viso’s mano kišenės buvo iš
sipūtusios. Bet kai išėjau į gat
vę ir apsidairiau, tai pastebė- 

? jau, kad visi nešasi pinigų pilnas 
! kišenes. Kiekvieno kišenė išpūs- 
t ta. Atvažiuokite čia, tai lenkai 
tapsite milijonieriais.

Vladas

— Kazys Puzinkevičius, iš 
1 Pittsburgh, Pa., rašo: “Siunčiu 
į money order sumoje 50 dolerių 

Swedish^ *r Pra^u pratęsti mano Naujie-
Į nų prenumeratą už 1982 metus 

Kas liks nuo prenumeratos, pa 
Į silikitb Naujienų paramai. Lin- 
' kiu jums visiems laimingesnių 

nų ir tikinčiųjų susirinkimas! ^^2 metų. Dėkui už paramų į dyba šaukia tyisuotinį įtarių su
šaukiamas sausio mėn. 20 d.! ir gražiuš linkėjimus. sirinkimą 1982 metų są4?io 17 d.
(trečiadienį) 3 vai. po pietų 
Lietukų klubo salėje, kur bus 

pietų? paskelbta finansinė apyskaita, 
enkamas naujas komitetas 
r aptarti kiti misijos reikalai.

Mykolas Vitkus, iš Bay 
’.c r Is’ands, Fla., pratęsė 

alą vieneriems m?
> ix pridėjo $10 Naujienų 

□araniai. Nuoširdi padėka.

— spiraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowmenx 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, iiekiančiiz* 
aukštojo mokslo ir du gyvenimo pradžiai.

— vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$3,000 apdraudoi ruma temoka tik S3.00

SLA — kuopų vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitė* 
i savo apylinkės SL.4. kuopu veikėju: jie Juma 

r mielai pagelbės i SLA‘Įsirašyti.

v\; Juu zmori 
5glu*ė. pep 
šiaudinukai 
ruošė kiub< Dramom SambiL 

nežiūrint didelio 
idų, atvyksta i St 
' Lietuvių klube 
Škėmos 3-jų pa- 
ą ‘Yjvilė’’. šį vei
Lietuvių Fondo 

r . '.^i.cs Laureatė, ilgametė to 
’ v‘;rio rež’sorė Dalila Mac-- 

Velkė: ’ rūbai sukurti 
.nes, kuri sam- 

je reiškiasi nuo pat 
pradžios. Spektaklyje vaidi- 
S’gutė Mikutaitytė - Petor- 

■cn. Aloyzas Pečiulis, Antanas 
Kišk:> ir Vincas Dovydaitis. . Pa 

ūc+cjL> — Svajūnas—pati Da
rda Mackialienė. Dekoracijos Al
do Žaliūno. kuris su sambūriu 
dirba ;au virš 25-rių metų.

Tai ne eilinis įvykis. Laukia
ma, jog net ir iš tolimesnių vie
tovių lietuviai atvyks pasigerėti 
šiuo, visur gerai žiūrovų - pri
imtu, pastatymu.

j Sausio’ 11 d., 7 vai. vak., Lie- 
’ tuvių Tautiniuose Namuose su- 

ss’abą, kad page Isirinko naujai išrinktoji Mar’ 
■ ■ "Aa ~ xt,',, 1 quette Parko Lietuviu Namuio pristatymą. Nau- g . . .. ;

to at na*r Savmmkų draugijos valdyba pa- 
^skirstyti pareigomis.

Penktadienį, sausio 15 d., 7:30 
vai. vak., Marquette Parko pa- 
rapios salėje susirinks Namų 
Savininkų Draugijos nariai. Se
noji draugijos valdyba supažin- 

nuolatinę! dins namii savininkus su naujai 
išrinktais valdybos nariais.

Vėliau klebonas prisaikdins 
naujai išrinktą valdybą, kuri 
pradės svarstyti bėgamuosius 
reikalus.

CHICAGO, ILLINOIS SS3 
VIrdBh 7*7747 

9«1

ICO S3 I32ITE3S SINCE 1905

HOMEOWNERS POLICY

State* Farm

'Dėngiaifte ir' taisome visu rū~. 
šię'stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717




